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siążka Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie wczesnej dorosło-
ści powstała z inicjatywy nauczycieli1, autorów pamiętników, uczestni-

ków drugiej edycji konkursu na pamiętnik, dziennik, reportaż na temat:
„Miesiąc z życia nauczyciela” ogłoszonego w czerwcu 2014 roku. Zaintere-
sowanie problematyką życia codziennego nauczycieli oraz rozpisanie ogól-
nopolskiego konkursu wypłynęło z głębokiego przeświadczenia o koniecz-
ności poznania codziennych doświadczeń zawodowych i pozazawodowych
nauczycieli, a także poznania ich wpływu na całokształt życia oraz sensów 
i znaczeń, jakie im nadają. Inspiracją stały się dotychczasowe badania nad
życiem codziennym, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że nie ma nic
bardziej cennego, wartościowego i niepowtarzalnego nad życie człowieka –
życie codzienne, zwyczajne, a jednocześnie niepowtarzalne, wyjątkowe, za-
sługujące na szczególne wyróżnienie.

Pierwszy Konkurs Miesiąc z życia nauczyciela, którego efektem były pu-
blikacje Z codzienności nauczyciela (2011), Doświadczanie życia codziennego.
Narracje nauczycielek na przełomie życia (2013), Wyzwania szkolnej codzien-
ności (2015) ogłoszono w 2009 roku, drugi zaś – pod tym samym hasłem –
na przełomie lat 2014–2015. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział
41 nauczycieli, w drugiej zaś 52. W ostatnim konkursie Autorem jednej pracy
był mężczyzna – emerytowany nauczyciel, natomiast autorkami 51 prac były
kobiety (w tym 2 emerytowane nauczycielki). Uczestnicy konkursu w chwili
jego ogłoszenia byli zatrudnieni w różnego typu szkołach oraz w przedszko-
lach (w tym: 23 nauczycieli w szkole, 3 nauczycieli emerytowanych ze szkół
oraz 26 nauczycieli w przedszkolach).

Celem konkursu było poznanie doświadczeń życia codziennego nauczy-
cieli (praca zawodowa i życie osobiste), a także zmotywowanie do stawania 

Wstęp

K

1 Treści pamiętników są prezentowane w niezmienionej postaci (nie poddano ich ko-
rekcie), ze względu na wartość naukową. Dla zapewnienia anonimowości i poczucia bez-
pieczeństwa Autorów zrezygnowano z prezentowania pełnych imion, nazwisk oraz nazw
miejscowości, wprowadzono zaś ich pierwszą literę. W przypadku pamiętników, w których
są podane pełne dane otrzymano od Autorów zgodę na publikację w takiej postaci. 
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się człowiekiem refleksyjnym. Warto podkreślić, że specyfika konkur-
sów przejawiała się w treściach dominujących w poszczególnych edycjach.
W pierwszej edycji najwięcej pamiętników nadesłali nauczyciele przeżywa-
jących w okresie ich pisania różne trudności osobiste: choroby, rozwody,
trudne relacje w rodzinie. W drugiej zaś treści były zróżnicowane w zależ-
ności od fazy życia. Mianowicie nauczyciele w fazie wczesnej dorosłości 
w opisach koncentrowali się głównie na życiu osobistym, zaś będący w fazie
średniej dorosłości na relacjach (konflikty) pomiędzy nauczycielami w miej-
scu pracy. Prace zawierały informacje o motywach wyboru zawodu, o dro-
gach do niego prowadzących, o funkcjonowaniu w zawodzie i środowisku,
o rozwoju w zawodzie.

Warto dodać, że zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji jakość pa-
miętników była mocno zróżnicowana. Nadesłane prace przyjęły różne formy:
od zwykłych sprawozdań, relacyjnych opisów wybranych dni z jednego mie-
siąca poprzez szczegółowe opisy każdego dnia wybranego miesiąca z cie-
kawymi refleksjami. Większość z nich ma charakter pamiętnika, niektóre na-
pisane są jako listy do przyjaciela, kilka przyjęło formę swoistego Curriculum
Vitae. Specyfika pamiętników przejawia się w tym że, wyłania się z nich obraz
nauczycieli jako osób bardzo zapracowanych, chcących zaistnieć na tle innych
(jako jednostka wyjątkowa, idealista) kochających swoją pracę, a jednocześ-
nie tych, którzy narzekają na nadmiar biurokracji, zmęczenie, negatywne re-
lacje w gronie pedagogicznym oraz deprecjonowanie przez społeczeństwo 
i władzę ich zawodu.

Chęć opowiadania o sobie towarzyszy człowiekowi „od setek lat, praw-
dopodobnie od chwili, w której pisanie jako akt twórczy przybrało formę hi-
storii o życiu, opowiadanej w pierwszej osobie, z zamiarem ocalenia od
zapomnienia określonych przeżyć i doznań”2. Poza „ocaleniem od zapo-
mnienia” niewątpliwą wartość materiałów pamiętnikarskich można upatry-
wać w tym, że pozwalają poznać i zrozumieć sens życia jednostki uwikłanej
w bieg codziennego życia (również i społeczno-polityczno-gospodarczego)
z perspektywy jej osobistych doświadczeń współtworzących to życie. Ponadto
umożliwiają zatrzymanie „ulotnych chwil”, tego co dla autora w danym mo-
mencie jest/było ważne, co wywołało emocje, co sprowokowało do zanoto-
wania doświadczeń, myśli im towarzyszących, a równocześnie do refleksji
nad tym, co nadaje życiu sens, kształt i charakter. Stąd też opublikowanie
nauczycielskich pamiętników uznałam za wartościowe, jako cenne źródło
danych do naukowych analiz.

8

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

2 D. Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Kraków 2000, s. 9
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Książkę tę dedykuję wszystkim uczestnikom konkursu, gdyż ich pamięt-
niki umożliwiły mi rozpoznanie wielorakich problemów i uwarunkowań
nauczycielskiej egzystencji w wymiarze osobisto-rodzinnym, zawodowym 
i społecznym, a w konsekwencji analizę i opisywanie ich.

Oddając niniejszą książkę do rąk czytelników, pragnę złożyć serdeczne
podziękowania życzliwym mi osobom, które przyczyniły się do jej powstania.

Pragnę wyrazić wdzięczność Dziekanowi Wydziału Pedagogicznego
Akademii Ignatianum w Krakowie ks. dr. Krzysztofowi Bielowi za zaintere-
sowanie moją inicjatywą oraz sfinansowanie niniejszej publikacji. 

Słowa ogromnej wdzięczności kieruję również do Koleżanek i Kolegów
z Katedry Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie za wsparcie oraz zaangażowanie w dzia-
łania związane z organizacją, przeprowadzeniem oraz rozstrzygnięciem
konkursu.

Szczególne i najserdeczniejsze podziękowania pragnę złożyć mojemu
Mistrzowi Panu prof. zw. dr. hab. Mirosławowi J. Szymańskiemu za wsparcie
merytoryczne, życzliwość oraz cenne wskazówki dzięki którym mogę wciąż
doskonalić umiejętności naukowo-badawcze.

Dziękuję również Nauczycielom-Autorom prezentowanych w publikacji
pamiętników. Bez ich zaangażowania w pisanie pamiętnika, pracowitości 
i refleksyjnego spojrzenia na życie codzienne oraz zgody na opublikowanie
pracy, niniejsza praca nie mogłaby się ukazać. 

Kraków, 24.05.2016 r. Joanna M. Łukasik

9

Wst ęp
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Joanna M. Łukasik

ainteresowanie kategorią życia codziennego nauczycieli wypływa z po-
szukiwań odpowiedzi na pytanie: Jaki sens ma dla nich życie codzienne?

Podejmowanie badań nad codziennością jest niezwykle istotne, bowiem po-
kazywanie tego, co często jest przez ludzi niedostrzegalne, a co decyduje o ich
losach, wzbudzanie refleksyjności i jednocześnie inspiracji moralnej można
wykorzystać do kształtowania innej teraźniejszości i przyszłości. Ponadto wie-
dza, jaką mają ludzie, ich myślenie o sobie, zdolność (lub jej brak) do dostrze-
gania całościowego kontekstu, w którym żyją, związek między ich biografią 
a historią, decydują również o ich charakterze.

Socjologia życia codziennego – proponowana przez P. Sztompkę (2008) –
ujmuje człowieka jako istotę społeczną w całej jego złożoności, wraz z jego
cielesnością i emocjonalnością. Życie codzienne to zawsze życie z innymi, 
w obecności innych. Jego cechy umożliwiają zaś określenie istoty jego sensu.
Sztompka uważa, że: 

1. Życie codzienne to zdarzenia powtarzalne, a niekiedy wręcz cyklicz-
ne, rytmiczne, rutynowe – dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc 
w miesiąc, rok w rok.

2. Życie codzienne często przybiera formy rytualne, udramatyzowane, 
wykonywane według pewnego wpojonego i bezrefleksyjnie realizo-
wanego scenariusza. Ważną rolę odgrywa tu nawyk.

3. Życie codzienne angażuje naszą cielesność, wyposażenie biologiczne 
ze wszystkimi jego ograniczeniami, słabościami i ułomnościami, ale 
także całym potencjałem, siłami i możliwościami. W życiu codzien-
nym manifestujemy także rozmaite emocje.

4. Życie codzienne jest zlokalizowane w przestrzeni, toczy się w okre-
ślonych miejscach – w domu, na ulicy, w kościele – i ta lokalizacja 
decyduje o jego treści i charakterze.

Szkolna codzienność nauczyciela
– doświadczenia

pokoju nauczycielskiego

Z
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5. Epizody życia codziennego mają pewną trwałość, ramy czasowe – 
krótsze lub dłuższe. Czym innym jest pod tym względem przelotne 
spotkanie na ulicy, kolacja z przyjaciółmi, wykład uniwersytecki. 
Mają one też rozmaite pod względem czasu konsekwencje.

6. Życie codzienne ma często charakter bezrefleksyjny, niemal auto-
matyczny.

7. Codzienność cechuje często spontaniczność (…) (tamże, s. 24–25).

Należy w tym miejscu również podkreślić, że specyfiką życia codzien-
nego jest to, iż toczy się nieustannie oraz: nie jest przeciwstawne życiu 
odświętnemu, gdyż obejmuje całokształt aktywności człowieka, nie prze-
ciwstawia się życiu elitarnemu, gdyż mieści w sobie praktyki wszystkich klas
społecznych, nie jest równoważne wyłącznie życiu prywatnemu, „domo-
wemu”, a więc nie jest przeciwstawne publicznemu (tamże, s. 24). Zatem
uświadamianie znaczenia działań, doświadczeń, zdarzeń dnia codziennego,
nadawanie im sensu, pozwala człowiekowi zrozumieć to co zwyczajne,
zwykłe, codzienne, a jednocześnie niezwykłe i niecodzienne. Takie postrze-
ganie i myślenie o codzienności szczególnie utwierdza w przekonaniu, że
należy badać życie codzienne, w tym szczególnie nauczycieli, gdyż od sensu
i rozumienia codzienności zależy życie codzienne ich samych, a także ich
uczniów.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jednego z aspektów życia co-
dziennego nauczycieli zlokalizowanego w przestrzeni szkoły, toczącego się
w miejscu jakim jest pokój nauczycielski, a także wprowadzenie w myślenie
o szkolnej codzienności doświadczanej przez nauczycieli z perspektywy re-
lacji pokoju nauczycielskiego (miejsca spotkań nauczycieli, budowania ich
wzajemnych relacji oraz samopoczucia zawodowego budowanego na bazie
relacji członków grupy zawodowej). 

Przestrzeń szkoły

rzestrzeń jest ściśle spleciona z doświadczeniem konkretnego miejsca 
i w konkretnym miejscu. Zdaniem Yi-Fu Tuana: „Przestrzeń i miejsce są

to słowa zwykłe, określające powszechne doświadczenie (…) Miejsce to bez-
pieczeństwo, przestrzeń to wolność: przywiązani jesteśmy do pierwszego 
i tęsknimy za drugą” (Tuan 1987, s. 13). Miejsce zamyka przestrzeń, tworząc
wnętrze i część zewnętrzną. Tworzenie miejsc polega więc na symbolicznym
lub fizycznym wyznaczaniu granic między tym co wewnątrz, a tym co na ze-

12

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i
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wnątrz (Lewicka 2012, s. 41). Można powiedzieć, że przestrzeń to wszystko
co nas otacza, świat zewnętrzny, zaś miejsce to znaczenia nadawane prze-
strzeni „zadomowionej”, rozumianej jako własna („moja”), osobista, z którą
się człowiek utożsamia. Miejsca wpływają na osoby, które w nich przebywają.
To w nich „zachodzi podstawowa przestrzenna organizacja życia społecz-
nego” (Wentzel-Winther 2006, s. 138–139). 

Narastający we współczesnym człowieku lęk wywołany presją otwiera-
nia się na szerokie przestrzenie społeczne powoduje wzrost znaczenia miej-
sca w życiu człowieka. Toteż człowiek oswajając przestrzeń, tworząc w niej
miejsca czyni świat dla siebie bardziej przychylny. Zatem, jak podkreśla 
H. Kwiatkowska miejsca kojarzą się z pedagogią ufności, zacisza, azylem,
uporządkowaniem, bezpieczeństwem i z działaniami zorientowanymi na
„mocną” i określoną tożsamość, są źródłem sensu. „Z kolei pedagogia prze-
strzeni daje upust dla bezkresu myśli (…) tolerancji różnicy i sprzeczności
informacyjnej” (2005, s. 93–94).

Przestrzeń szkoły rozumiem, jako pewną przestrzeń społeczną, prze-
strzeń międzyludzką, która stanowi podstawę niniejszych rozważań. Ten spo-
sób rozumienia przestrzeni wynika ze swoistego pojmowania człowieka, jako
istoty społecznej. Oznacza to, że człowiek zawsze żyje i działa w otoczeniu
innych osób, pozostając z nimi w jakichś relacjach (realnych, wyobrażonych,
czy nawet wirtualnych). P. Sztompka podkreśla, że „od urodzenia do śmierci
otaczają nas jacyś inni: jesteśmy z nimi, przeciw nim albo obok nich; we
współpracy, rywalizacji, konflikcie, walce; w miłości, przyjaźni, zaufaniu, so-
lidarności, zazdrości i nienawiści; utożsamiając się z tymi, o których myślimy
„my” i odgradzając od tych, o których myślimy „oni” (Sztompka 2009, s. 33).
Dlatego też przestrzeń międzyludzka jest ukonstytuowana przez różne relacje
osobowe. Poza tym, nawet jeśli człowiek jest sam, gdy w realnym, material-
nym sensie przestrzeń wokół niego jest pustką, wciąż treścią jego życia po-
zostaje odniesienie do innych (tamże, s. 33).

Przestrzeń szkoły tworzy kontekst codziennych doświadczeń funkcjo-
nujących w obrębie jego podmiotów, a więc ról, zadań i funkcji podejmowa-
nych przez podmioty: nauczycieli, uczniów, rodziców, władze szkolne. Jest
to więc przestrzeń realizacji zróżnicowanych interakcji społecznych nace-
chowanych elementami władzy, afiliacji, antagonizmów, kooperacji, współ-
działania, opozycji, oporu itp.

13

Szkolna codzienność nauczyciela – doświadczenia pokoju nauczycielskiego
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Pokój nauczycielski: między (s)pokojem a niepokojem

zkoła jest dla nauczycieli nie tylko miejscem pracy, ale także miejscem
życia. Podobnie pokój nauczycielski3, który jest potencjalnym miejscem

w szkole, przeznaczonym dla nauczycieli, ich spotkań pomiędzy lekcjami
(lub przed/po), budowania relacji partnerskich, zacisza w zgiełku pracy, bez-
piecznego miejsca nabierania siły do pracy. Atmosferę pokoju nauczyciel-
skiego kształtują przede wszystkim relacje pomiędzy ludźmi, toteż niemały
udział w jej tworzeniu oraz wpływ na poziom pracy nauczyciela, jego warsz-
tat mają stosunki między nauczycielami w szkole. Harmonijna współpraca 
i wzajemne dopełnianie, stanowią podstawę samorealizacji i sukcesów za-
wodowych (Rutkowiak 1982, s. 29). Niestety brak współpracy, zła atmosfera,
brak wzajemnej życzliwości, zawiść, powodują zniechęcenie do jakichkolwiek
działań i obniżają motywację poprzez narastające przekonanie, że w złej at-
mosferze nie można skutecznie realizować roli zawodowej. 

Dobre relacje pomiędzy nauczycielami pozwalają dzielić się emocjo-
nalną stroną pracy, przez co miejsce pracy, tu pokój nauczycielski, staje się
miejscem zbliżonym do klimatu domu. Dla współczesnego nauczyciela są
one niezwykle ważne, ze względów poczucia bezpieczeństwa, kluczowej po-
trzeby dla szczęśliwego życia, jednak, czy przestrzeń pokoju nauczycielskiego
rzeczywiście ją oferuje i gwarantuje?

J. Warren Little uważa, że tak, jednak w warunkach kiedy osoby two-
rzące przestrzeń i miejsce pokoju nauczycielskiego znają i stosują pewne za-
sady. Zdaniem Ch. Daya są to:

• Szacunek – oznacza to, że osoby darzą się szacunkiem i zachowują 
wobec siebie naturalną uprzejmość.

• Serdeczność – zindywidualizowana i proaktywna – pozwala docenić 
niepowtarzalność każdego człowieka i zainicjować pozytywną inter-
akcję, w odróżnieniu od samego szacunku, który mówi tylko o tym, 
jak reagujemy na inną osobę.

• Integracja – oznacza nieustanne podejmowanie wysiłku w celu za-
chęcenia wszystkich członków wspólnoty do uczestnictwa w pro-
wadzonych przez nią działaniach, tak aby nikt nie pozostawał na 
uboczu.
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• Zaufanie – decyduje o tym, że członkowie prawdziwej wspólnoty 
darzą się wzajemnym zaufaniem do tego stopnia, że potrafią otworzyć 
się przed innymi i pokazać im, jak pracują, w przekonaniu, że przy-
niesie to korzyści dla ich wzajemnych relacji i wesprze ich rozwój.

• Bycie upoważnionym – oznacza, że członkowie wspólnoty czują się 
upoważnieni do zabierania głosu i okazywania emocji, ponieważ 
mają świadomość, że zostaną wysłuchani i zrozumiani. 

• Zaangażowanie – czyli cechą wspólnoty jest silne przywiązanie 
i duży wkład energii członków, jest w niej „jak w rodzinie” (Day, 
s. 169–170).

L. Stoll dodatkowo podkreśla że poza zasadami, aby przestrzeń i miejsce
pokoju nauczycielskiego stały się przyjazne, a relacje pomiędzy nauczycie-
lami dawały poczucie bezpieczeństwa należy przestrzegać 10 warunków,
które równocześnie są wyznacznikami budowania pozytywnych relacji, bu-
dowania wspólnoty pokoju nauczycielskiego (Stoll, za: Day, s. 164):

1. Wspólny cel – „Wiemy, do czego dążymy”.
2. Odpowiedzialność za sukces – „Musi nam się udać”. 
3. Współpraca – „Pracujemy nad tym wspólnie”.
4. Ciągły rozwój – „Możemy być lepsi”.
5. Nauka przez całe życie – „Każdy może się uczyć”.
6. Podejmowanie ryzyka – „Próbując nowych rozwiązań, możemy się 

czegoś nauczyć”.
7. Wsparcie – „Zawsze ktoś nam pomoże”.
8. Wzajemny szacunek – „Każdy z nas ma coś do zaoferowania”.
9. Otwartość – „Możemy podyskutować o tym, co nas dzieli”.

10. Atmosfera i samopoczucie – „Jest nam ze sobą dobrze”.

Czy rzeczywiście w pokoju nauczycielskim panują warunki sprzyjające
budowaniu przyjaznych relacji i przestrzegane są zasady je warunkujące?

Jak wynika z badań, współdziałanie, pozytywne relacje, wzajemna pomoc
wciąż nie stanowią fundamentu społeczności pokoju nauczycielskiego (Ruciń-
ski, 2005, s. 168). Wśród czynników, które o tym decydują należy wymienić:

• Czynniki charakterystyczne dla grupy, w której pracuje się: tworze-
nie się klik, presja grupowa i stereotypy. 

• Czynniki wynikające z relacji: wzory komunikacji oraz łamanie za-
sad, na których oparta jest relacja.

15
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• Czynniki wynikające z różnic indywidualnych: zderzenie osobowo-
ści oraz różnice wiekowe i rodzajowe.

• Czynniki wynikające z ocen i traktowania innych: założenia na ten 
temat innych osób, nadużywanie autorytetu, gra o władzę, mani-
pulacja.

• Czynniki wypływające z ocen sytuacji: ogólne oczekiwania i prze-
konania, niezrozumienie czy nieuzasadnione przekonania i założe-
nia (Edelmann 2003, s. 16–17).

Z badań prowadzonych przeze mnie od 2002 roku (Łukasik 2009, 2011,
2013, 2014, 2015, 2016) wynika, że istnieje wiele utrudnień wynikających 
z braku kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych uniemożliwiają-
cych realizację zadań zawodowych. Wynikają one głównie z nieumiejętności
przekazywania komunikatów (agresywność bądź uległość), a w tym braku
umiejętności asertywnych (tu wyróżnić można np. nadużywanie pozycji ze
względu na staż pracy, obciążanie dodatkowymi zadaniami stażystów); nie-
umiejętności negocjacji, rozwiązywania konfliktów wśród nauczycieli; fałszo-
wania faktów, manipulowania informacjami dotyczącymi np. życia osobistego,
czy sukcesów zawodowych nauczycieli. Przyczyny zatem nieprawidłowych
relacji interpersonalnych wynikają bardzo często z: zazdrości o sukcesy i na-
grody; brak szczerej chęci do wspierania i pomocy kolegom; rywalizacji 
między nauczycielami; plotkarstwa i intryganctwa, które jest także częstą przy-
czyną konfliktów. Opisane postawy i zachowania są świadectwem słabych
kompetencji społecznych nauczycieli. Szczegółowo wielość czynników zapre-
zentowano w tabeli 1, uwzględniając kryterium czynników psychospołecz-
nych i organizacyjnych w odniesieniu do dwóch wymiarów: społecznego oraz
emocjonalnego.

16

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:57  Page 16



Tabela 1. Czynniki uniemożliwiające budowanie przyjaznej atmosfery 

pokoju nauczycielskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie treści pamiętników. Por. też: M. Nowak-Dzie-
mianowicz, Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły. Toruń 2001 oraz J. Pyżalski, D. Merecz
(red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli: pomiędzy wypaleniem spo-
łecznym a zaangażowaniem, Kraków 2010.

Dezintegracja (rywalizacja), osamotnienie nauczycieli w miejscu pracy,
rzutują na ich funkcjonowanie w szkolnej rzeczywistości. Nawet najlepiej
przygotowany merytorycznie nauczyciel będzie gorzej pracował, jeśli jego
funkcjonowanie w pracy nie będzie optymalne. Co więcej, nauczyciel funk-
cjonujący w negatywnych warunkach społeczno-emocjonalnych w miej-
scu pracy – ze względu na relacje z innymi nauczycielami – może wręcz 
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Czynniki psychosocjalne Czynniki organizacyjne

Wymiar 
społeczny

– rywalizacja
– „donoszenie” na kolegów do dyrektora
– niskie zaangażowanie w pracę
– nieżyczliwe odnoszenie się do siebie,

złośliwe uwagi
– brak możliwości wyrażania zdania 

w dyskusji
– konflikty między obozami nauczycieli, 

kłótnie, „docinki”
– plotkowanie, komentowanie, 

obgadywanie, intrygowanie, 
– upublicznianie sytuacji życiowych 

nauczycieli
- wykorzystywanie władzy, wieku, 

„doświadczenia”

– niewielki wpływ na to, co jest 
realizowane w placówce

– niskie zarobki
– przeładowane programy nauczania
– niezadowalające pomieszczenia 

socjalne dla pracowników
– zbyt duża ilość uczniów, z którymi 

się pracuje

Wymiar 
emocjonalny

– zazdrość, zawiść o sukcesy zawodowe 
i nagrody 

– brak wsparcia i pomocy ze strony 
koleżanek/ kolegów

– brak zaufania
– przywłaszczanie cudzych sukcesów
– utrudnianie pracy osobom aktywnym
– przenoszenie emocji z życia prywatnego 

na grunt pracy 
– brak tolerancji i szacunku dla życia 

osobistego koleżanek
– niechęć do przychodzenia do pokoju 

nauczycielskiego
– brak wsparcia ze strony dyrektora 
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negatywnie oddziaływać na osoby (uczniów, rodziców, innych nauczycieli)
z którymi jest w relacji, natomiast „nauczyciel zaangażowany, oddany swojej
pracy może pracować efektywnie i odnosić sukcesy, nawet wtedy kiedy pra-
cuje w trudnym społecznie środowisku w którym dominuje np. ubóstwo czy
przestępczość” (Pyżalski, Merecz 2010, s. 47, zob. też: s. 70–105).

Zatem niezwykle ważne jest, aby skoncentrować się na kształtowaniu
jakości i intensywności relacji między nauczycielami. Bowiem one wpływają
nie tylko na realizację celów edukacyjnych, ale przede wszystkim na samo-
poczucie i motywację do pracy, czyli podstawowy warunek angażowania się
w działania edukacyjne, rozwój zawodowy. 

Jednakże zmiana, modyfikacja relacji w gronie nauczycieli (budowa
wspólnoty) nie następuje szybko i musi być wnikliwie przygotowywana przez
lidera, przywódcę zmiany wraz z udziałem wszystkich nauczycieli. Zdaniem
S. Kawuli aby relacje mogły się zmienić należy odejść:

• od rywalizacji w kierunku kooperacji,
• od konfliktowości do syntonii,
• od uprzedzeń emocjonalnych do skupienia się na zadaniach,
• od instrumentalizmu ku partnerstwu wszelkich podmiotów eduka-

cyjnych (Kawula 1999, s. 32). 

Stworzenie warunków, w których będzie można mówić o przyjaznej at-
mosferze w pokoju nauczycielskim nie jest procesem łatwym jednak koniecz-
nym. Szkoła bowiem jest dla nauczycieli nie tylko miejscem działalności
wychowawczej i kształcącej, ale także formalną organizacją i pracodawcą 
w jednym. Tu kształtuje się i rozwija warsztat praktycznych umiejętności
nauczyciela, jego poczucie własnej skuteczności i przynależności do szkolnej
wspólnoty (McLaughlin 2006). Właśnie ten aspekt jest najbardziej znaczący
zarówno dla rozwoju jednostki, jak i całego grona. 

W stronę integracji pokoju nauczycielskiego

miejętności interpersonalne zaliczane są do kompetencji społecznych,
wykorzystywanych w relacjach z innymi ludźmi. Są one niezbędne mię-

dzy innymi w celu efektywnego oraz skutecznego inicjowania i podtrzymania
pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Zatem łatwo można zauważyć, że są
one podstawowym komponentem kompetencji zawodowych nauczyciela 
i dotyczą umiejętności w takich obszarach, jak: nawiązywanie kontaktu 
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z innymi, uważne słuchanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, praca 
w zespole, zachowania asertywne czy adaptacja społeczna. Aby kompetencje
interpersonalne przyswajać, posiadać i rozwijać niezbędna jest wiedza z za-
kresu socjologii, pedagogiki, psychologii. Taką wiedzę nauczyciele posiadają.
Problem natomiast pojawia się w momencie, kiedy zdobytą wiedzę i umie-
jętności należy weryfikować w codziennej praktyce zawodowej, szczególnie
zaś w relacjach z innymi nauczycielami. A przecież to one kształtują w sposób
szczególny klimat, atmosferę pracy, a przez to w znaczący sposób wpływają
na jakość i efektywność działań podejmowanych przez nauczycieli. Atmo-
sfera harmonii gwarantuje sukces wszystkich podmiotów uczestniczących 
w procesie edukacji, natomiast zła – zniechęca do pracy, powoduje zagubie-
nie sensu osiągania założonych celów. 

Hackman (za: Augustyniak 2010, s. 147) podkreśla, że kompetencje in-
terpersonalne i wynikające z nich działania takie jak wspieranie się i koope-
racja, a także posiadanie zespołu dobrych, zgranych pracowników prowadzi
do lepszych, wyższych wyników, niż na przykład posiadanie jedynie zdolnych
nauczycieli. Toteż jeśli nauczyciele – zdaniem J. Warren Little – rozmawiają
ze sobą w pracy o pracy, wzajemnie obserwują swoje poczynania zawodowe,
wspólnie planują i oceniają swoją pracę oraz prowadzą wspólne badania pe-
dagogiczne, uczą się nawzajem tego, co wiedzą o procesie pedagogicznym,
oraz (jak dodaje Ch. Day) rozumieją wzajemnie swoje emocje i są gotowi do
wzajemnych poświęceń wówczas to potwierdza ich wysokie kompetencje,
umiejętności społeczne, a także staje się podstawą dobrego rozwoju szkoły
oraz jej sukcesów (Day 2008, s. 164–165). 

Zatem pojawia się pytanie w jaki sposób poprawić relacje interperso-
nalne w pokoju nauczycielskim? Oczywiście zmian wymaga zarówno system
kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli w obszarze umiejętno-
ści społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, jak również system
zarządzania zespołami nauczycieli w szkole. Bowiem sama wiedza i umie-
jętności mogą się nie uaktywnić, jeśli nie będzie odpowiedniej atmosfery,
gruntu, by je praktykować, rozwijać i wykorzystywać do konstruktywnej
zmiany negatywnych relacji pomiędzy nauczycielami. Jak starałam się po-
wyżej udowodnić, największe znaczenie w tworzeniu przyjaznej atmosfery
wśród nauczycieli ma jakość i intensywność relacji między nimi. Zatem na-
uczycielom niezwykle potrzebny jest przywódca, lider, który zamieni zdez-
integrowane grono w zespół działający na rzecz wspólnych celów, gdzie każdy
nauczyciel będzie równocześnie realizował cel własny, indywidualny. Oso-
bą, która może przekształcić zdezintegrowane grono nauczycieli jest przy-
wódca: dyrektor lub dowolny członek zespołu. Warunki jakie musi spełnić
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przywódca to: akceptacja grona pedagogicznego oraz odpowiednie kompe-
tencje. Wśród umiejętności wymienia się takie jak: przewidywanie przyszło-
ści, bezwarunkowa akceptacja i emocjonalne zaangażowanie. Natomiast jego
cechy takie jak: charyzma, transformacja, wizjonerstwo, komunikatywność,
kreatywność i priorytety: wizja, zmiana, zaangażowanie, dodatkowy wysiłek,
przyszłość (Konger, Kanungo, za: P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox 2000, s. 180)
są tego potwierdzeniem. Zdaniem Joanny Michalak, przywódca w codziennej
praktyce powinien również przejawiać: pasję do osiągania i utrzymywania
doskonałości, dzięki wykorzystaniu nowej wiedzy i praktyk działania, pro-
aktywną postawę i umiejętności antycypacyjnego myślenia i działania, uzna-
nie wagi innowacyjności, umiejętność rozpoznawania talentów w organizacji
i ich rozwijania, umiejętność koordynowania pracy pod katem wykorzysty-
wania mocnych stron zespołu i organizacji jako całości (2010, s. 38).

W literaturze z zakresu psychologii, socjologii, teorii zarządzania zaso-
bami ludzkimi możemy znaleźć wiele koncepcji skutecznego przywództwa,
liderowania, zarządzania. Można wymienić tu koncepcje: Spirali życzliwości
S. Kawuli; Przywództwa transformacyjnego opartego na charyzmie P. Maikina
i zespołu; Wykorzystania potencjału i ról pełnionych w zespole R.M. Belbina;
Skutecznego motywowania A.J. Fazlagića, Wspólnych przedsięwzięć po go-
dzinach pracy K. Schaefera, Relacji interpersonalnych M. Hadfielda i in.
Można powiedzieć, że wystarczy wybrać i stosować w integrowaniu zespołu
nauczycieli jedną z nich lub różne elementy z poszczególnych koncepcji, aby
osiągnąć sukces w postaci pozytywnych relacji w pokoju nauczycielskim 
oraz pełnej integracji.

Zakończenie

ompetencje społeczne, umiejętności interpersonalne nauczycieli są pod-
stawą efektywnej pracy szkoły. Słabe przygotowanie nauczycieli podczas

studiów w tym zakresie bądź brak warunków do uaktywniania ich w miejscu
pracy, powoduje, że w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych
narażeni są na liczne trudności, kryzysy, konflikty i niepowodzenia. Dlatego
niezwykle ważne w tej sytuacji staje się skuteczne przywództwo. Tylko ono
umożliwia budowanie pozytywnego klimatu pokoju nauczycielskiego. Oczy-
wiście jak podkreśla M. Fullan (2006, s. 33), skuteczne przywództwo wymaga
„łańcucha przywództwa”, co oznacza zaangażowanie w zmianę wszystkich
podmiotów szkoły, szczególnie zaś nauczycieli (Kwiatkowski, Michalak 2010,
Kwiatkowski, Michalak, Nowosad 2011). Dzięki skutecznemu przywództwu
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rozwiną się, wzrosną, uaktywnią się u nauczycieli kompetencje komunika-
cyjne, interpersonalne, społeczne, zaś pokój nauczycielki stanie się przyjazną
przestrzenią i miejscem rozwoju, przyjemnych emocji i oazą bezpieczeństwa.
Nie chodzi o to, aby wszyscy myśleli w identyczny sposób i działali tak samo,
gdyż jest to niemożliwe, a z perspektywy rozwoju – destrukcyjne . Bowiem
zawsze tam, gdzie ludzie muszą lub chcą razem pracować, istnieją różnice
poglądów. Wskaźnikiem umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych,
społecznych jest sposób, w jaki podchodzi się do tego rodzaju dylematów.
Schaefer zauważa, że stosunki międzyludzkie całkowicie wolne od jakich-
kolwiek napięć nie są szczególnie dobre; przeciwnie – są one dużo bardziej
narażone na szwank (tzw. teza konstruktywnego konfliktu) (2005, s. 79).
Zatem wykorzystanie różnorodności, potencjału i doświadczeń nauczycieli,
a także krytycznych sytuacji i relacji panujących wśród nauczycieli jest dla
przywódcy punktem wyjścia w budowaniu pozytywnych relacji, konstruk-
tywnych doświadczeń szkolnej codzienności w przestrzeni pokoju nauczy-
cielskiego.
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Płynę pod pełnymi żaglami

Niedziela 21.12.2014 r.

„Za dwadzieścia lat będziesz bardziej żałował tego, czego nie zrobiłeś, 
niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”
Mark Twain

którym roku napisałam te słowa jako dedykację na życie mojemu sy-
nowi? 2010? Nie, to był 2011, M. nie było na święta w domu, zaczynał

swoją przygodę na „Kapitanie Borchardzie”. Pod koniec listopada pojechał
na cztery tygodnie, trafiła się okazja rejsu na słynnym żaglowcu. Potrzebował
tylko na opłacenie kosztów wyżywienia, na resztę miał zapracować.

– Mama, taka okazja może się nie powtórzyć – przekonywał, a ja patrzy-
łam na swojego jedynka, który tak rzadko o coś prosił i widziałam blask 
w oczach na myśl o tym, co go może czekać na morzu.

– Jedź, dam ci pieniądze, widzę, że ci bardzo zależy. 
I pojechał, Kapitan Borchard cumował w Cuxhaven, dobę później do-

stałam esemesa, jestem na statku, wszystko w porządku. Nigdy nie był wylewny,
jednak starał się pamiętać o prośbach: daj mi znać, że dotarłeś, pamiętaj, że
się denerwuję.

Przed świętami zadzwonił:
– Mama, zaproponowali mi, żebym został, jest remont do zrobienia, potem

płyniemy naokoło Europy do Włoch. Przeżyjesz wigilię beze mnie? I znów sły-
szałam radość w głosie, coś ważnego zaczynało się w jego życiu, zrozumiałam,
że szuka swojego miejsca, że pora stanąć obok. 

W

Magosia
Kobieta, 56 lat

Mężatka
Nauczycielka emerytowana
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– Synu, płyń, to twoje życie. A na święta jakoś sobie poradzimy bez ciebie
– dodałam uśmiechając się, żeby nie usłyszał łez w głosie. To wtedy kupiłam
mu pod choinkę „Jachting morski” Krzysztofa Baranowskiego i wpisałam de-
dykację, która dziś wisi nad moim biurkiem: Za dwadzieścia lat będziesz bar-
dziej żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny,
opuść bezpieczną przystań… Czy już wtedy przeczuwałam, co zrobię pół roku
później? Czy moja podświadomość dawała mi sygnały o konieczności
zmiany?

Miesiąc z życia nauczyciela. Dlaczego zaczynam od opowieści o M.? Bo
jest moim synem. To wystarczy. 

Codzienność nie oznacza stałości. W codzienność wpisana jest płyn-
ność, zmienność, niepowtarzalność: zdarzeń, sytuacji, spotkań, radości 
i trosk, sukcesów i porażek, przemyśleń, nadziei i marzeń.

* * *

Rano. Nigdzie nie muszę się śpieszyć, nie muszę wcześnie wstawać, nic
nie muszę. Śpię-nieśpię, sen przepływa przeze mnie, zagrzebuję się w ciepło,
otulam bliskością, splątane nogi są na swoim miejscu, jest dobrze. Na śnia-
danie pyszności: wczoraj upieczony świąteczny pasztet z królika, razowy
chleb, zielona herbata. Jedziemy do Galerii Olimp na kiermasz, rytuał ostat-
niej niedzieli przed świętami, nowa świecka tradycja. Lubimy oglądanie róż-
ności, smakowanie, podziwianie, pytanie o cenę, zastanawianie się ile, czego,
dla kogo. Głównym celem wyjazdu jest zakup stroika i dobrych regionalnych
wędlin. Mamy swoje sprawdzone stoisko, bierzemy pęto kiełbasy wieprzowo-
-wołowej, dobrze naczosnkowanej, ze smakowitą galaretką, tłuszczykiem,
pachnącą prawdziwym dymem nie chemicznymi dodatkami. Jeszcze polę-
dwiczka, mała szynka, kawałek boczku. Tak naprawdę kupujemy nie na
święta, bo w świąteczne dni to przede wszystkim powigilijne przysmaki mają
wzięcie, poza tym ile można zjeść we troje przed dwa dni, kupujemy z myślą 
o wyjeździe M. do Bydgoszczy, kupujemy ciesząc się czyjąś radością, że bę-
dzie smakowało, że takie jak dawniej.

Kolejny zakup na stoisku Galerii Q-fer: piękna ręcznie robiona zapinka
z fioletowym plastrem ametystu oprawionego w posrebrzany metal. Kocham
niebanalną biżuterię, mam do niej słabość i rozsądek nie ma tu nic do gada-
nia. Kupujemy jeszcze wypalany z gliny półmisek u pani E., u której w ogro-
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dowym sezonie zaopatrujemy się w donice, misy i inne drobiazgi tarasowe.
Na koniec wizyta w empiku, wybieram sobie lektury świąteczne, do kasy idzie
mąż, to nasz zwyczaj, ma pewność, że będę zadowolona z prezentu, ja ko-
cham wybieranie książek, a potem ich znajdowanie pod choinką.

– Idziemy na kawę, czy wracamy? Rzut oka na gęstniejący w galerii tłum
i decydujemy się na powrót. Do kawy bierzemy dwie porcje miodownika,
chwilę później jesteśmy w domu, J. podkłada do kominka, parzę kawę, Sunia
rozciąga się na swoim fotelu. Sobotnia gazeta, migawki telewizyjne, chwila
drzemki. Niedzielna idylla? Spokój przed kolejną burzą? Chwila normalno-
ści? Oddech po trudnych dniach? 

– To zależy… – słuchacze na kursie pedagogicznym po kilku zajęciach
ze mną jak mantrę powtarzają oczekiwaną odpowiedź.

Dziś nie interpretuję, nie oceniam, nie staram się szukać głębszego sensu.
Doceniam tu i teraz. Cieszę się chwilą, zapisuję dobry czas. Bo dobro na
chwilę, ulotne bardzo. 

Kronika minionego tygodnia: atak terrorystyczny w Australii, maka-
bryczna zbrodnia w Rakowiskach pod Białą Podlaską, syn z dziewczyną mor-
dują rodziców chłopaka, znaleziono gwałciciela i mordercę dziewiętnastolatki
z Komornik, w Makowie niezadowolony petent podpala pracownice opieki
społecznej, są dwie ofiary śmiertelne, pijany kierowca powoduje wpadek, giną
trzy osoby, w Australii matka zabija ośmioro dzieci, posłanka Pawłowicz kon-
sumuje sałatkę w sejmie. 

W telewizji reklamy roziskrzone magią świat, w radiu piosenka Idą
święta…

* * *

M. z M. od soboty na Mindelo.
Mindelo – miasto portowe w Republice Zielonego Przylądka, z 77 542 miesz-

kańców jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem w kraju. Poło-
żone w północnej części wyspy São Vicente, w obrębie Przylądka Porto Grande.
<http://pl.wikipedia.org/wiki/Mindelo>

Zaglądam na FB, zapisuję udostępnione przez G. „Szczęście jest moim
wyborem…” 
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Poniedziałek 22.12.2014 r.

iedy ma się za sobą pół wieku i pamięć wielu przedświątecznych dni, 
łatwiej o dystans. Łatwiej o spokój. O docenienie możliwości świąt przy-

gotowywania, możliwości bycia razem, rozmowy, codziennych – nie codzien-
nych zajęć. 

Zawodowa niezależność, bycie szefem dla siebie samej jest wartością nie
do przecenienia. Nauczona ubiegłorocznym doświadczeniem, kiedy to jesz-
cze w przedostatni dzień zajęć przed przerwą świąteczną szkoliłam nauczy-
cieli, w tym roku stanowczo powiedziałam sobie, że kończę cykl szkoleniowy
tydzień przed świętami, zaczynam tydzień po Nowym Roku. Udało się z jed-
nym wyjątkiem, ale o tym kiedy indziej. 

Za mną w miarę spokojny tydzień: to co miało być posprzątane, jest zro-
bione: swój pokój odgruzowałam ze stert książek, materiałów i konspektów,
w szafkach kuchennych zrobiłam inwentaryzację, nie dając szansy molom
na konsumpcję przeterminowanych artykułów, łazienka lśni, firanki uprane,
okna czyste. Idą święta, zwyczaj porządkowania domu w genach po mamusi
odziedziczony trzyma się mocno, ale teraz sprawia mi przyjemność wizją
gwarantowanego efektu.

* * *

Dzisiaj dzień kulinarno-choinkowy. Przed południem ciasteczka orze-
chowe. Upiekłam dwie blachy, całe pudełko dla bezpieczeństwa zamknięte 
i odstawione na półkę, bo ciasteczka pozostawione na widoku mają zdolność
dematerializacji. J. wraca z zakupów z choinką, karpiami i świątecznym nu-
merem „Newsweeka”. 

Chwila na kawę, przeglądam czasopismo, lekturę zostawiam na wolniej-
szy czas. Idę do kuchni, działam na kilku frontach, efekty widać i czuć. Schab
ze śliwkami upieczony, zastyga w warstewce galaretki. Szynka naszpikowana
i owinięta plastrami boczku dochodzi w piekarniku, czosnkowy zapach roz-
chodzi się po całym domu. Po obiedzie (gulasz z żołądków drobiowych 
z papryczką chili i kaszą gryczaną) chwila na relaks. Położyłam się, bo w nocy
uprawiałam swoje nocne czytanie z powodu chwilowej bezsenności i zmę-
czenie mnie po południu zmorzyło. J. umył naczynia i przyszedł do sypialni,
zasłużył na odpoczynek! Tak nas zastało popołudnie, ciepło, cicho, w tle mu-
zyka z radia, za oknem plucha, wiatr i szaruga późnolistopadowa w niczym
nieprzypominająca bieli świat Bożego Narodzenia. Tylko silna wola i wizja
konieczności dokończenia zaczętych prac skłoniła nas do wstania. 
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Czekała na nas choinka, zwyczajem L. ubierana przez ojca rodziny 
z dziećmi, ale co zrobić, jeśli dziecko daleko? Nie lubię strojenia choinki, ale
dzisiaj udało mi się nie zirytować, nie obrazić, nie narzucać swojej koncepcji,
oboje dbamy o nasze ciągle kruche relacje. Nareszcie zrozumiałam, że mniej
ważny jest wygląd świątecznego drzewka, o wiele ważniejsze, że mam z kim
ją ubierać, że robimy to razem, że nasze dłonie stykają się przy podawaniu
bombki do zawieszenia na górnej gałęzi.

Przy kolacji Fakty w TVN. Relacje z dyżurów nauczycieli w szkołach, 
zaproszenie pani minister Kluzik-Rostkowskiej na chat w wigilię miedzy
12.30–13.30. To odzew na zapowiedziane telefony pedagogów sprawdzają-
cych, czy pani minister też pracuje w ten dzień. W sumie niepotrzebne emo-
cje, przykład negatywnego public relations (do wykorzystania podczas
szkolenia – odnotowuje moja czujna zawodowa uważność.)

Zamykam dzień, celebruję Tu i Teraz. Bo TU i TERAZ toczy się moje
życie, moja codzienność. 

I nie warto rozpamiętywać przeszłości, co złe już się wydarzyło, i już
minęło.

Wtorek 23.12.2014 r.

wiąteczne przygotowania na finiszu. Główne zadanie dzisiaj: ciasta. Zre-
alizowano. Dwie piękne strucle makowe, upieczone według niezawod-

nego przepisu Joli leżakują w spiżarce, obok sernik na kruchym kakaowym
spodzie. Makowiec lubi J., sernik dla M. Ja chętnie jem oba, najbardziej jed-
nak podchodzą mi ciasteczka orzechowe. Może jeszcze jutro keks upiekę?
Tylko po co? Żeby potem kusił i szedł w boczki? Zobaczymy. 

Poza tym, przygotowania do jutrzejszej kolacji wigilijnej. Idziemy do Ch.,
od kilku lat dzielimy się z siostrą wigilijnymi potrawami: ja robię barszcz 
z uszkami, grochówkę (taką jak u nas w domu, jemy właściwie tylko my i M.,
ale to nasz smak z dzieciństwa, więc robię) gołąbki z grzybami, rybę po grecku.
I. przygotowuje barszcz ukraiński z fasolą jaśkiem, karpia smażonego, racuchy
z jabłkami na oleju, pierogi z kapustą i grzybami, śledzie, kluski z makiem.
Jeszcze ciasto, kompot z suszu i jest dwanaście potraw, zgodnie z tradycją. Ale
to jutro, i na to jutro dzisiaj już czekają obgotowane na gołąbki liście kapusty,
warzywa do ryby po grecku nabierają mocy, rozmraża się dorsz, moczą grzyby,
groch i suszone owoce na kompot. J. pomaga mi we wszystkim, wziął na siebie
nielubiane przeze mnie czynności: obieranie warzyw, krojenie cebuli, mycie
naczyń, przebrał pościel naszą i u M., poza tym posprzątał ubikację, wyczyścił
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kominek, pali w piecu. Na koniec zastawił pułapkę na mysz, która wyraźnie
zadomowiła się w spiżarni zachęcona zapachami i dostępnością żywności.
Trudno, miejsce myszy jest w pomieszczeniach gospodarczych, dom rezer-
wuję dla nas i oczywiście dla Suni, ale ona od zawsze jest domownikiem na
równych prawach z nami (bez obowiązków, co należy podkreślić). 

Pachnie świętami; czosnkowo-sernikowo-świerkowo? Najmocniej czuć
pastę do podłogi i to najlepszy dowód, że prace na ukończeniu, że święta już
za drzwiami.

Najważniejsze, że nic nie psuje atmosfery, że prawie wszystko robimy
razem, że przekomarzamy się, a pod pozornymi złośliwostkami kryją się nie-
udolnie drobiny czułości, trochę zawstydzone, niepewne, czy nie zostaną
przygniecione wybuchem złości o niewiadomoco, czy nie przepłoszy ich gry-
mas lub ton głosu.

* * *
Na dworze plucha, cały dzień leje, wieje wiatr, w radiowych wiadomo-

ściach kolejne doniesienia o wypadkach na drodze. 
Pod pozornym spokojem świątecznych przygotowań, czai się lęk i nie-

pokój. Nasi młodzi ze znajomymi wracają z dwutygodniowego rejsu po Oce-
anie Atlantyckim. Dziś w nocy powinni przylecieć do Dusseldorfu. Potem
czeka ich podróż przez całe Niemcy, M. zostaje w B., M. obiecał dojechać na
wigilię. Martwię się, syn jest dobrym kierowcą, ale tak wiele się teraz dzieje
na drogach. Synku, jedź bezpiecznie, czekamy na Ciebie.

* * *
Na FB rozbłyskujące bombkami i lampkami choinki przeplatają się z re-

portażami o morderstwie w Białej Podlaskiej, papież Franciszek krytykuje ko-
ścielnych hierarchów za patologie władzy i bogacenie się, Marek udostępnia
kolej-ną prośbę o adopcje psa ze schroniska, w gimnazjum u Gaby uczniowie
szykują koncert kolęd, Korea Północna ma problemy z Internetem. Dzieje się.

Środa–Czwartek 24–25.12.2014 r. 
Wigilia–Boże Narodzenie

uż jesteśmy w Dusseldorfie, zaraz wyruszamy w trasę, odezwę się, jak
będziemy w okolicach W.

Nie mogę zasnąć, już po północy, moje myśli gdzieś szybują przez Pol-
skę, Niemcy, tam, gdzie autostradą jedzie do domu nasz syn z dziewczyną 
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i znajomymi. Odganiam złe myśli, uciszam niepokój podsycony przez in-
formację w TVN o wypadku na drodze Puławy – Kazimierz Dolny: w czo-
łowym zderzeniu samochodu osobowego z busem zginęło trzech młodych
mężczyzn. Sprawca wypadku, kierujący audi kilka godzin wcześniej odebrał
prawo jazdy. 

– Synku, jedź bezpiecznie, czekamy na Ciebie.

* * *

Budzimy się późno, lubię ten poranny niepośpiech, możemy sobie po-
zwolić na nieśpieszenie się, przygotowania do wigilijnej kolacji pod kontrolą.
J. jedzie po zamówione uszka i pierogi z kapustą i grzybami, kupuje pieczywo,
owoce, Gazetę Wyborczą z programem na święta, dodatkowo Vivę, w której
sesja pani premier Ewy Kopacz wywołała medialną burzę z powodu umiesz-
czonych obok zdjęć informacji o pochodzeniu ubrań i dodatków. Zanim mąż
wrócił, mnie udało się przygotować farsz do pierogów z serem, nadzienie do
gołąbków (nasza domowa receptura: ryż, kasza jęczmienna, grzyby podsma-
żone z cebulką, sól, pieprz, takie robimy tylko na wigilię i zawsze obiecujemy
sobie, że będziemy je robić częściej, i tak zawsze się powtarza – do następnego
grudnia); nastawiłam grochówkę, kompot z suszu, umyłam naczynia, żeby
się nie zbierały na popołudnie. 

– Mama, już jesteśmy za Warszawą, jak dobrze nam się pojedzie, to będę
w domu przed trzynastą.

– Nie śpiesz się, jedź bezpiecznie, nie śpiesz się… 
I już jest, samochód zajeżdża na podwórko, Sunie szaleje ze szczęścia,

mąż zamyka bramę, zostawiam gotujące się pierogi i już przytulam mojego
dorosłego syna, nareszcie w domu, bezpieczny, jest w domu, niepokój mnie
opuszcza, mogę cieszyć się niecodzienną obecnością jedynaka. 

– A M.? Jak dojedzie do domu?
– Już w B., B. wyjechała po nią do P., ja porozwoziłem resztę towarzystwa

i jestem. Obiecywałaś jakieś pierogi, dostanę coś do zjedzenia? 
Pijemy kawę, chwilę rozmawiamy o rejsie, dalsza relacja musi poczekać,

syn idzie odpocząć, biorę się do kończenia wigilijnych potraw. Jak dobrze
być razem, ostatni raz M. był z nami na wigilii cztery lata temu.

* * *
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– W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przepro-
wadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas,
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się wiec wszyscy, aby się dać
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret,
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził 
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która
była brzemienna…

Patrzę na M. czytającego Ewangelię wg św. Łukasza i widzę siedmiolet-
niego M. rozpoczynającego wigilię dwadzieścia lat temu w naszym domu.
Czytanie szło mu jeszcze z trudem, ale się udało, wtedy po zerówce szło się
do szkoły z umiejętnością czytania prostych tekstów. Od kilku lat kolacje 
wigilijną rozpoczyna najmłodszy w naszej tutejszej rodzinie syn siostry, a ja
myślę, kiedy ten przywilej i obowiązek przejmie po nim nasz wnuk? I uśmie-
cham się do tej myśli i już składamy sobie życzenia, jak co roku pojawiają się
łzy, tym razem wzruszam się z radości, że jesteśmy wszyscy razem, że nasza
mała rodzina jest w komplecie, że M. nie na morzu, nie wirtualnie, tylko
obok, na wyciągnięcie ręki, na przytulenie.

– Synu, kochajcie się, szanujcie, dbajcie o siebie. Reszta, reszta przyjdzie
sama… 

– Wszystkiego najlepszego, żeby udało nam się nie zniszczyć tego, co po-
woli odbudowujemy, żebyśmy dali radę, żeby się nam udało – życzenia więzną
mi w gardle, mąż przytula mnie, całuję go w policzek, łamiemy się opłatkiem.
M. poważnie dobiera słowa starając się, aby życzenia dla każdego były inne,
D. nie wie, czy zachowywać się jeszcze jak dziecko, czy już raczej jako nasto-
latka, wyraźnie wkracza w trudny okres budowania tożsamości, szwagier tra-
dycyjnie życzy mi sukcesów zawodowych, z siostrą przytulamy się bez słów,
wiemy, że życzymy sobie wszystkiego, co może nas dobrego spotkać, słowa
nam niepotrzebne. 

I dalej wszystko toczy się zgodnie z tradycją, z corocznym zwyczajem,
biały obrus, te same potrawy, jemioła nad stołem, rozmawiamy o rodzinie,
trochę jak zwykle o szkole, protestuję przeciwko wątkom politycznym, nie
mam ochoty dyskutować o aferach wójta przy wigilii, M. opowiada o rejsie,
dzieci zaglądają co i rusz po choinkę, wreszcie nie wiadomo skąd, jak co roku,
pojawiają się prezenty…

* * *
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A w domu, pod choinką, Mikołaj też zostawił po naszą nieobecność po-
darunki. 

Tradycja rodzi się niepostrzeżenie; jednorazowe zachowanie, sytuacja
staje się zwyczajem, zwyczaj zmienia się w oczywistą dla kolejnego pokolenia
tradycję, i potem już jest, póki nie pojawi się coś innego, kolejna zmiana,
nowy zwyczaj.

Tak pojawiły się na naszej kolacji wigilijnej pierogi ruskie. Kilkuletni M.
był niejadkiem, grzyby, ryby, kompot z suszu to nie było jego menu, w któ-
rym dominował ser biały we wszelkich postaciach. Więc, żeby dziecko nie
wstawało od stołu głodne, na kolejną rodzinną wieczerzę zrobiłam pierogi 
z ziemniakami i serem, to też postna potrawa; gdziekolwiek potem była 
wieczerza, ciocie wiedziały, że nasz jedynak musi mieć pierogi. Potem zwy-
czaj przejęła I. ze względu na niejadka M. – i tak opowieść o pierogach 
towarzyszy kolejnym wigiliom, dając okazję do anegdotek o wielonarodo-
wym charakterze spotkań pierogów ruskich, barszczu ukraińskiego z rybą
po grecku i niemieckimi racuchami na oleju. Tylko fasolki po bretońsku 
brakuje! 

Podobnie było w naszej rodzinie z prezentami pod choinkę. Na Pod-
karpaciu, skąd pochodzę, nie było zwyczaju dawania sobie prezentów pod
choinkę. A może po prostu nie było tego zwyczaju w rodzinie mamy i taty?
Mama urodziła się w 1930 roku w H., wsi ongiś królewskiej, niedaleko K. i B.,
w którym ukończyła liceum pedagogiczne i w 1950 roku z nakazem pracy
trafiła do Szkoły Podstawowej w W. R. pod Rz. Tu poznała tatę, trzy lata 
starszego, księgowego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Ślub,
potem narodziny pierwszej córki, drugiej, wreszcie po pięciu latach w 1959
przyszłam na świat jako oczekiwany syn Jaś, który okazał się M. Mieszka-
liśmy w wynajmowanych na wsi służbowych mieszkaniach, urodziła się nasza
najmłodsza siostra, miałam wtedy 11 lat, a dwa lata później w 1972 roku
przeprowadziliśmy się do wymarzonego mieszkania w Domu Nauczyciela.
W pierwszym roku o mało nie spaliliśmy się, kiedy od świeczek zapaliła się
choinka z najprawdziwszej jodły, pod sam sufit ozdobiona warstwami waty
i anielskimi włosami. Dom od pożaru uratowała mama, sama poparzyła ręce,
pamiętam ogromne bąble na dłoniach pomalowanych fioletową gencjaną. Ja
i najmłodsza I. leżałyśmy wtedy w drugim pokoju z tatą, który czytał nam
bajki? Rozmawiał? W każdym razie nie widziałyśmy płonącej choinki, tylko
to, co z niej zostało. Ale widok spalonego kikuta, zapach dymu, krzyk star-
szych sióstr pamiętam do dzisiaj. Od tego czasu na choince nie było już praw-
dziwych świec, które przypinało się do gałązek w metalowych miseczkach 
ze szczypcami.
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A prezenty pojawiły się pod choinką kilka lat później za moją przyczyną.
Bo w naszym domu, i w domu babci ze strony mamy prezenty przynosił wy-
łącznie Mikołaj szóstego grudnia. Na jego wizytę czekało się z niecierpliwo-
ścią, z nadzieją, z powątpiewaniem, czy prawdziwy, ale jeśli nawet wątpiło
się w autentyczność Świętego w butach taty lub brodzie z waty, to prezenty
były jak najbardziej prawdziwe i zazwyczaj praktyczne. Takie czasy? Pamię-
tam wymarzony błękitny dres, rzecz w sześćdziesiątych latach ubiegłego
wieku prawie nieosiągalna, do tego mięciutkie pantofle, czyli kapcie, wy-
ścielane futerkiem. Paczki dostawałyśmy jeszcze na zakładowej choince od
Dziadka Mroza, to była reklamówka ze słodyczami dzielonymi potem na 
kolejne dni, żeby starczyło na jak najdłużej. 

Ale wróćmy do prezentów pod choinkę. W którymś momencie uświa-
domiłam sobie, w że w naszych świątecznych zwyczajach jest coś nie tak, 
bo w książkach czytałam o paczkach pod choinką, o Mikołaju, który przez
komin wchodzi w noc wigilijną, prezenty zostawia w skarpetach, na obraz-
kach pod świątecznym drzewkiem leżały pudełka przewiązane kokardami,
a u nas w domu? Tylko ten Mikołaj, o którym w okolicach świat już się powoli
zapominało. Pod choinką leżały co najwyżej orzechy w sreberku albo jabłka,
które urwały się z cienkiej nitki. Stąd tęsknota, żeby w naszym domu było
jak w książkach, jak w tych rodzinach na ilustracjach i z wigilijnych opowie-
ści; ta tęsknota, żeby w święta też prezenty sobie dawać, sprawiła, że kiedy
poszłam na studia i po raz pierwszy z daleka jechałam do domu na Boże Na-
rodzenie, za swoje uskładane z kieszonkowego i stypendium pieniądze ku-
piłam wszystkim prezenty pod choinkę. I było zdziwienie, potem na drugi
rok o prezentach pomyślały też starsze siostry i tak już się zrobiło, że od tego
czasu upominki pod choinką są dla każdego. 

A pod naszą domową choinką w tym roku toreb z upominkami siedem,
choć domowników tylko troje. Każdy każdemu coś przygotował i jeszcze ten
dodatkowy prezent dla M., narzeczonej syna, której jeszcze tu z nami nie ma,
ale jest w sercach, w rozmowie, już jest nasza. I rozpakowując prezenty czuję
jej obecność, bo M. jest pomysłowy i przedsiębiorczy, ale takiego pięknego
szala sam by nie wybrał. Szal jest mięciutki, fioletowo-ugrowy, otulam się
nim i już wiem, że będę go bardzo lubiła, że pasuje do mnie i co najważniej-
sze, za każdym razem, jak go nałożę, pomyślę o dzieciach i o tej chwili. J. do-
stał pudełko z pierniczkami, podobne M. przysłała nam rok temu, kilka
zostawiłam sobie na pamiątkę i niedawno okazało się, że jeszcze są dobre.
Malusieńkie, cieniutkie na milimetr-dwa, w najrozmaitszych kształtach, są
dowodem dobrych uczuć, myślenia o innych, chęci sprawienia przyjemności
własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami. Są tradycją domu rodzinnego M.,
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widziałam trójkę rodzeństwa S. z ogromną miską ciasteczek na FB. M. przy-
znaje się, że nawet on się przyłożył do wypieku wałkując kilka porcji. Wierzę,
że w domu, który kiedyś wspólnie stworzą M&M będą prezenty, pierniczki
i chodzenie razem na dobry familijny film w dzień poświąteczny. 

Dzisiaj przeczytałam, że DOM to nie budynek, nie mieszkanie, to rela-
cje miedzy ludźmi, zwyczaje znane tylko domownikom, skojarzenia, język 
i wspólne historie opowiadane z okazji rodzinnych spotkań. I cieszę się, że
nasz syn już buduje podwaliny swojego przyszłego domu.

A przeczytałam o tym w najnowszej książce Małgorzaty Kalicińskiej Moja
Kochana, którą sobie wybrałam na prezent od męża i znalazłam pod choinką
razem z Romy Ligockiej autobiograficzną Droga Romo i Sońką Ignacego Kar-
powicza. O książkach jeszcze napiszę, ale innym razem, bo mi się ta świą-
teczna relacja rozrasta, obrasta w historie, dygresje, a przecież nie mogę dzisiaj
siedzieć przy komputerze, kiedy mam bliskich na wyciagnięcie ręki, syn tylko
na chwilę, muszę się nim nacieszyć. 

Jedziemy razem na wieczorne nabożeństwo, nie lubię tłumu, parady świą-
tecznej, kościelnego zadęcia. Wieczorem jest lekki półmrok, przyszli ci, co nie
zdążyli, albo lubią tak jak my. Moja wiara pogubiła się w dzisiejszym kościele,
nie po drodze jej z fotelami wystawianymi dla wójta z małżonką przed ołta-
rzem, ze święceniem wszystkiego i ze wszystkimi, kto blisko władzy aktualnej
lub pretendującej do stanowisk. Nie po drodze mi z szafarzem, który fałszywy
w myśli, mowie i uczynkach; z katechetą, który szuka okazji do zarobku, do
przekrętu na letniej akcji dla dzieci z ubogich rodzin. Dość dzisiaj o tym.

* * *

Jeszcze telefoniczne życzenia, rozmowy z siostrami, siostrzenicami, 
pikający co chwilę telefon przynosi kolejne porcje wierszowanych esemesów
od znajomych bliższych, dalszych i prawie całkiem nie – znajomych. 

I tak nam mija pierwszy dzień świąt: na rozmowach, na oglądaniu zdjęć
z rejsu, na lekturze gazet, na rozgryzaniu tajemnic GPS, który J. dostał pod
choinkę, na wyjaśnianiu zawiłości korzystania z czytnika, który ja dostałam
od Mikołaja, a które to zawiłości są banalne dla syna, mnie jednakowoż spra-
wiają problemy. Jeszcze picie kawy z sernikiem, makowcem, ciasteczkami 
orzechowymi i M. pierniczkami, smakowanie schabu ze śliwką i szynki fa-
szerowanej boczkiem, polegiwanie po obiedzie, na który wigilijne gołąbki 
z grzybami, barszcz z uszkami, a jakże też grzybowymi, i kompot z suszu. 

Tak mija dzień na byciu razem. I jest nam dobrze. I tego trzymać się
trzeba.
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Czwartek 26.12.2014 r.

unia popiskiwaniem daje znać, że chce wyjść, wypuszczanie psa to mój
obowiązek, bo suczka bardziej moja, jak mówi mąż, zazdrosny o nasze 

z Sunią babskie porozumienie. Nakładam szlafrok, wciągam wełniane skar-
pety, jeszcze czapka i wychodzę na dwór wypuścić przy okazji kury, niech się
cieszą dniem i powietrzem. A na dworze niespodzianka: biało, zasypało, za-
wiało, od razu świąteczniej się zrobiło. Sunia podskakuje jak szczeniak, bawi
się śniegiem, jakby zapomniała, że w psich standardach jest już wiekową sta-
ruszką. Od urodzenia była bardzo żywotna i nie zważała na konwenanse,
prawie jak ja? Może stąd to porozumienie dusz?

Wracam do domu, J. śpi, moszczę się obok, polarowa pościel (kupiona,
a właściwie upolowana jak za dawnych czasów w Lidlu) jest przytulaśna, Sunia
układa się na poduszce obok łóżka, i to jest ta chwila, którą lubię w świątecz-
nych porankach, zaczęta wczoraj książka czeka na mnie, nic nie muszę, mogę
czytać.

Małgorzata Kalicińska nie jest autorką z górnej półki, swoją pozycję za-
wdzięcza sadze o rozlewisku, krytycy nazywają ją pisarką dla kucharek, a ja
kupuję jej kolejne książki świadomie i wbrew recenzjom. Bo jest mi bliska 
w kobiecym myśleniu optymistycznym, jest mi bliska w życiowej historii
córki nauczycielki, bo w jej Fikołkach na trzepaku odnalazłam wspomnienia
z wakacji u babci i smak pieczonych w ognisku kartofli; z wieloma jej poglą-
dami i myślami się utożsamiam. I chociaż zauważam stylistyczne potknięcia,
niezręczności i dłużyzny, to lektura mnie uspokaja, nie zmusza do umysło-
wych akrobacji, kulinarne odwołania inspirują.

* * *

– Mama, czy w tych choinkach sadzonych przez tatę znajdzie się jakieś
metrowe drzewko? – przygotowujemy razem z synem śniadanie, widzę, że
coś kombinuje, oczy mu się świecą. 

– Na pewno, z tyłu za garażem rośnie cały rządek. Masz jakiś pomysł na
wykorzystanie?

– Wiesz, w W. nie mamy choinki, bo na rejs wyjeżdżaliśmy na początku
grudnia, to było za wcześnie. I tak sobie pomyślałem, że zrobię niespodziankę,
dzisiaj po drodze do B. wstąpię do mieszkania, ubiorę małą jodełkę, jak wró-
cimy, to się M. ucieszy, jak myślisz?

– Pewnie, że się ucieszy – pomysł naprawdę mi się podoba, no bo co to
za dom bez choinki na święta, nawet jak się w tym domu przez święta nie
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mieszkało? Tata oczywiście na hasło Dla M. jest gotowy nawet pięciometrową
jodłę wykopać sprzed domu, od razu chce iść i wybierać najładniejszego ig-
laka, udaje nam się jednak zjeść śniadania, ja wybieram wersję mleczno-ja-
jeczną, M. delektuje się swoim ukochanym twarogiem ze szczypiorkiem 
i śmietaną, tylko J. pozostaje przy rybie po grecku.

I już śliczna jodełka przygotowana w donicy, szykuję świąteczne wiktuały,
M. trochę protestuje, ale na pytanie czy zabierze pieczony chleb, schab ze
śliwką, kawałek szynki, która tak mu smakowała, przestaje się opierać i paku-
je wszystko, co mu podsuwam do zabrania. J. dokłada suszone przez siebie
jabłka, jajka prosto od kur, jeszcze makowiec i ciasteczka. Doświadczamy
przyjemności dawania dobrych domowych rzeczy swoim bliskim, po raz ko-
lejny stwierdzam, że możliwość dania jest cenniejsza od okazji brania. 

Jeszcze pożegnalna kawa, sprawdzam, czy nic nie zostawiłeś, jakiś za-
skórniak wciśnięty do kieszeni, jeszcze zdjęcie przed domem, bo taki ładny
śnieg a ty znowu nie wiadomo kiedy i już samochód znika za płotem, i już
czekanie na esemes, że dojechałem jestem w Warszawie, a potem na kolejny
już z B.

* * *

Zrobiło się smutno, jakoś pusto, J. drzemie przed telewizorem, ob-
łożyłam się gazetami, nie miałam kiedy przeczytać świątecznej Wyborczej, 
Newsweek prawie skończyłam, Polityka czeka w kolejce i najnowszy numer
Dyrektora Szkoły. W tym ostatnim dwa moje teksty, czytam, sprawdzam, jak
wyszły w druku, dwie frazy nieco uwierają, ale całość niezła. Przypominam
sobie o felietonie do lutowego numeru, w publicystyce przeszkadza ponad
miesięczny cykl wydawniczy, chętnie skomentowałabym sytuację z dyżurami
nauczycieli w przerwie świątecznej, ale w lutym temat będzie już nieaktualny,
muszę z wyprzedzeniem planować potencjalne zdarzenia zasługujące na fe-
lietonowy komentarz byłej dyrektorki. 

Za oknem robi się ciemno, w dwójce Pretty Women z 1990 z Julią Ro-
berts i Richardem Gere. Oglądałam, ale romantyczna komedia dobrze wpi-
suje się w klimat świątecznego wieczoru.

Potem komputer, zapisywanie mijającego czasu sprawia mi przyjem-
ność, szukanie słów na nazywanie świata i emocji zawsze mnie wciągało. 
J. się to nie podoba, jest zazdrosny o moje pisanie, o stwarzanie rzeczywi-
stości, w której zamykam się hasłem założonym na komputer od czasu, gdy
w kłótni powiedział mi o czymś, o czym wiedzieć nie mógł; gdy przestra-
szyłam się, że moje ze sobą rozmawianie, może przestać być tylko moje. 
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Zrobiłam się ostrożniejsza, piszę w dzienniku rzadko, ale teraz, na użytek
Miesiąca z życia nauczyciela znów odnajduję przyjemność, jaką daje Słowo.
Bo przecież 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono 
było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 
(Ewangelia wg świętego Jana, Prolog).

* * *

Notatka sprzed dwu lat na Facebooku: 26.12.2012. Zaczynam życie na
FB;-) Długo się opierałam. Mówiłam: niepotrzebne mi to. Zabiera czas. Przy-
kuwa do ekranu. Osłabia życie rodzinne w realu. Uległam. Zaczyna mi się po-
dobać. Wciąga. I wciągnęło, ale kontroluję(?).

– Do końca drugiego dnia świąt zostało 25 minut – dobiegający z dołu
głos spikera z telewizyjnego podsumowania dnia uświadamia mijający czas.

– Jutro sobota, co będę robić jutro? – zanim zajrzę do rozpisanego planu
zadań do wykonania, zatrzymuję się słowami Scarlett O’Hary: – Pomyślę 
o tym jutro. 

Dziś jeszcze święta. Dziś pójdę spać. Dobrej, spokojnej nocy.

Sobota 27.12.2014 r.

ano było miło. Bliskość, intymność zaspokaja moją potrzebę dotyku. 
Nie muszę rozmawiać, nie potrzebuję seksualnego zaspokojenia, ale jak

kania dżdżu potrzebuję przytulenia, ciepła drugiego ciała, emocjonalnego
bezpieczeństwa. Nie zawsze jest to naturalne w naszych relacjach, często to
ja buduję bariery, oskorupiam się, zakleszczam, czasem fochy ma mąż, ostat-
nio jednak nam się udaje. Potem książka, już po dziesiątej, może by tak jed-
nak wstać? 

Po śniadaniu biorę się do pracy. We wtorek mam szkolenie, aktualizuję
prezentację, sprawdzam podstawy prawne, dodaję informacje dotyczące
konkretnej szkoły. Praca idzie szybko, dwutygodniowa przerwa dobrze mi
zrobiła.

* * *
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Zmiana dyrektorskiego biurka na laptop szkoleniowca/trenera/eksperta
była jedną z najlepszych decyzji w ostatnich latach. W ostatnich, czyli po za-
wale w 2009. Dziesięć dni przed pięćdziesiątymi urodzinami, dwa tygodnie
przed początkiem roku szkolnego trafiłam na Oddział Intensywnej Opieki
Kardiologicznej z diagnozą zawału ściany tylnej serca. Kryzys, załamanie,
depresja, mozolne wychodzenie z dołka, przestawianie priorytetów. I prze-
śladujące pytanie: co ja teraz będę robić? Jak sobie poradzę z potrzebą ak-
tywności, ruchu, rozwoju, kontaktów z ludźmi? Sześć miesięcy zwolnienia
lekarskiego, rok urlopu zdrowotnego, przerwa od szkoły dobrze mi zrobiła.
Wróciłam do normy, kardiolog nie widział przeciwwskazań w powrocie do
pracy. Znów usiadłam na dyrektorskim stołku, który zajmowałam od 1999
roku. Wcześniej byłam siedem lat wicedyrektorem. 

Lubiłam to. Poczucie wpływu na oświatową rzeczywistość, tworzenie
szkoły zgodnej z moimi wyobrażeniami o placówce przyjaznej, otwartej,
umożliwiającej rozwój uczniom i nauczycielom, dobre relacje z pracow-
nikami, szacunek rodziców, autorytet w środowisku – to wszystko dawało
satysfakcję, zaspokajało potrzebę ważności, docenienia, samorealizacji. I by-
łabym nadal dyrektorem Zespołu Szkół w N., jednej z największych wiejskich
placówek na L., gdyby nie brak możliwości współpracy z organem prowa-
dzącym, konkretniej z panią S., dyrektorką Gminnego Ośrodka Administra-
cji Szkół. Nasze początkowe kontakty były pozytywne, niestety, kiedy świeżo
upieczona urzędniczka bez jakiegokolwiek doświadczenia w zarządzaniu
oświatą, bo trudno za takowe uznać kierowanie szkolnym chórem, za to 
z silnym peeselowskim poparciem lokalnych notabli, obrosła w piórka i za-
częła relacje kształtować na zasadzie: ja wiem lepiej i proszę nie dyskutować,
pomyślałam, że tak długo nie wytrzymam.

To był klasyczny konflikt wartości, zderzenie koncepcji zarządzania
opartego na zaufaniu, współpracy i szacunku z urzędniczą arogancją, bra-
kiem kompetencji i budowania pozycji na służalczości i strachu innych. Do
pracy wróciłam w lutym 2011, wytrzymałam do maja 2012. Po kolejnym po-
kazie niekompetencji i braku kultury złożyłam rezygnację z funkcji dyrek-
tora. Jednocześnie (jako dyrektorka reprezentująca szkołę) rozwiązałam ze
sobą (jako nauczycielką zatrudnioną przez mianowanie) umowę o pracę. 
W ciągu trzech długich miesięcy od chwili złożenia rezygnacji na biurko
wójta do dnia pożegnania szkoły wielokrotnie paraliżował mnie strach, co ja
będę teraz robić, jak sobie poradzę!? Na szczęście miałam prawo do wcześ-
niejszej emerytury, współpracowałam z Centrum Edukacji Obywatelskiej
jako mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, od kilkunastu
lat regularnie publikowałam teksty w miesięczniku Dyrektor Szkoły, miałam
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grono dobrych znajomych w środowisku oświatowym, ukończony kurs kwa-
lifikacyjny Profesjonalnego trenera i najważniejsze: lubiłam i potrafiłam dzie-
lić się wiedzą, bez problemu nawiązywałam kontakt z grupą, przyjemność
sprawiło mi występowanie przed audytorium.

Odwiązałam liny stałego etatu, opuściłam bezpieczną przystań dyrektor-
skiego gabinetu, złapałam wiatr w żagle… Skoro mój syn sobie radzi, to dam
radę i ja!

Współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
KURSOR podjęłam dwa tygodnie po odejściu ze szkoły. Do grudnia 2012
roku, w ciągu pierwszych trzech miesięcy po przejściu na emeryturę, prze-
prowadziłam dziesięć szkoleń rad pedagogicznych, zaczęłam prowadzić 
zajęcia na kursie kwalifikacyjnym z zarządzania, nawiązałam współpracę 
z firmą szkoleniową L. C. i z Wydawnictwem R. Wspomnienia o szkole jesz-
cze czasem bolały, coraz częściej pojawiała się frajda z robienia czegoś no-
wego, innego, rozwijającego. Po dwu latach od przejścia na emeryturę na
brak zajęć nie mogę narzekać, tylko w listopadzie 2014 miałam ponad sto
godzin szkoleniowych. W kalendarzu na 2015 zajęte terminy do czerwca. 

Pilnuję się, żeby nie stracić proporcji rzeczy ważnych i ważniejszych. 
I dlatego w tym roku twardo postanowiłam, że zrobię sobie świąteczną 
przerwę w szkoleniach, złapię oddech, odpocznę, pocelebruję bycie razem. 
W trzytygodniowych wakacjach zrobiłam wyjątek dla dyrektorki z B., której
tak bardzo zależało na szkoleniu w przerwie świątecznej. Uległam, dlatego
dzisiaj musiałam trochę popracować. Czysta frajda.

* * *

Mamy zimę! Powietrze rześkie, mróz lekko trzyma, śnieg prószy. Wy-
szłam na spacer pod pretekstem kupienia Gazety Wyborczej i chrzanu, bo lu-
bimy z ćwikłą, a słoiczek prawie się skończył. Odwiedzam kolejne punkty
handlowe, szukam chrzanu tylko z kwaskiem cytrynowym, niestety, wszędzie
tylko zakwaszany octem spirytusowym. W sklepach pustki, ekspedientki
przestawiają towar na półkach, na ulicach też pustawo, ludzie siedzą w domu,
odpoczywają po świętach. Wystawiam twarz na padający śnieg, cieszy mnie
ta zimowa zmiana scenografii. Zrobiło się jasno, czysto, zmęczyła mnie listo-
padowo-grudniowa szaruga, plucha i błoto pod nogami. Widzę, że i J. zima
zachęciła do wyjścia na dwór, wszystkie dróżki wokół domu poodśnieżane,
schody zamiecione. Robię kawę, kroję ciasto, został jeszcze makowiec, sernik
się skończył, wyciągam Wysokie Obcasy i mam to, co lubię w sobotnie przed-
południe.
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Obiad szybki: zupa pomidorowa z lanymi kluskami na rosole, który zo-
stał z gotowania mięsa na pasztet, kompot z suszu, jeszcze starczy na dwa dni.
I sjesta: Dwaj zgryźliwi tetrycy, amerykańska komedia z początku lat dziewięć-
dziesiątych. W przerwach na reklamy podczytuję reportaż z WO o związku
studentki ASP z bezdomnym. Ckliwie się robi od happy endów w filmie i ga-
zecie, ale taki jest urok poświątecznych dni. 

* * *

Zapisuję dzień i już wieczór. Rozpalam w kominku, na dworze mróz, 
w domu ciepło, choinka, Sunia posapuje przez sen, kolacja, bardziej z nawyku
niż z potrzeby. I dwie godziny z filmem w telewizyjnej jedynce Służące, ko-
mediodramat w reż. Tate Taylor z 2011. Oglądam zachęcona recenzją w pro-
gramie i nie żałuję. Solidne obyczajowe kino. 

Lata 60., amerykańskie Południe. Skeeter wraca do domu po studiach
dziennikarskich. Rozpoczyna pracę w gazecie, ale marzy o karierze pisarki.
Lata spędzone na uniwersytecie zmieniły dziewczynę. Zaczyna przeszkadzać
jej segregacja rasowa, jeden z fundamentów społecznych stanu Missisipi. Udaje
jej się namówić do zwierzeń Aibileen, służącą jednej z najzamożniejszych ro-
dzin w okolicy. Między kobietami rodzi się przyjaźń, a ujawniona przez Skeeter
prawda o życiu czarnych służących wstrząsa społecznością.

* * *

Podczas przeglądania Wyborczej, zatrzymał mnie tekst Aleksandry Ka-
niewskiej Przestań pędzić, zobaczysz świat. Zapisuję fragmenty: 

Bezruch nie musi oznaczać całkowitego odwrócenia się plecami do pędzą-
cego świata. To po prostu zejście ze ścieżki, żeby usiąść na poboczu i zobaczyć
świat w spokoju i zadumie.(…)

Żyjemy w kulturze nadmiaru: newsów, informacji, słów powtarzanych
ciągle w mediach, godzin spędzonych na przemieszczaniu się do i z pracy, setek
maili, esemesów i telefonów. Do tego większość wolnego czasu spędzamy na ko-
munikowaniu sytuacji, których nie umiemy już przeżywać. (…) Istniejemy na
tylu poziomach aktywności, że w efekcie jest tak, jakby w ogólne nas nie było.
Żyjemy tak aktywnie, że właściwie przestajemy żyć. 

Czas skupienia, chwile, które możemy spędzić na nicnierobieniu i ciszy,
stał się dziś luksusem. Dlaczego tak pędzimy? 

Naucz się cieszyć chwilą, jesteś tylko teraz. Żeby dobrze żyć, musimy uchwy-
cić się teraźniejszości, poczuć ją w kościach. (…) Chodzi o takie zanurzenie
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w chwili, by poczuć ją pełnią umysłu, ale też wszystkimi zmysłami. Warto prak-
tykować życie w większej harmonii z czasem, z zegarem biologii i natury. Tylko
bezruch pozwala dostrzec świat.

Porównaj spacer po wzgórzach Toskanii z jazdą pędzącym 320 km/godz.
shinkansenem. Z której podróży będziesz miał więcej wspomnień?

(A. Kaniewska: Przestań pędzić, zobaczysz świat, „Gazeta Wyborcza” 
nr 299/2014)

Od kilku lat, od mojego zawału, bliska jest mi filozofia uważności, mind-
-fulness, o której pisał w swoich książkach Jacek Santorski. Staram się być Tu
i Teraz. Czasem mi się udaje.

Niedziela 28.12.2014 r.

zgórza Toskanii… 
Wczorajsza wieczorna lektura przywołała obrazy wrześniowej wy-

prawy. Moje serce zawaliło się na promenadzie w Splicie, podczas wycieczki
do Chorwacji, wycieczki, mającej spełnić marzenia, z których nic nie wyszło.
Kiedy leżałam na szpitalnym łóżku i potem podczas dołków, w które co i rusz
wpadałam, wśród wielu rzeczy, których żałowałam, bo się nie zdarzą, było
pragnienie podróżowania, poznawania miejsc znanych z lektury, z filmów,
opowieści. Pięć lat temu byłam przekonana, że życie w zasadzie się dla mnie
skończyło, że nie dla mnie rower, autokarowe wycieczki, lot samolotem.
Ogródek, działka, fotel, kapcie, co dwa lata sanatorium – tak widziałam wy-
poczynek pozawałowca. 

Na szczęście się myliłam w ocenie swoich możliwości w życiu PO. 
Z upływem czasu pokonywałam kolejne bariery, podejmowałam nowe wy-
zwania. W tym roku pojechałam do Toskanii. Moja pierwsza zagraniczna
wycieczka po pięciu latach, zmierzenie się z lękami, pokazanie przede wszyst-
kim sobie, że mogę, że jeszcze wiele mnie czeka. Pojechałam do Włoch pod
koniec sierpnia, a pierwszego września z tarasu restauracji obok klasztoru
Monte Olivieto Maggiore wysłałam esemesowe pozdrowienia do krewnych 
i znajomych dyrektorek i nauczycieli. Termin wybrałam nieprzypadkowo…

* * *

Dokładnie pięć lat wcześniej pisałam: 
1 września 2009. Wtorek. Godz. 10.30. Niebo błękitne bez jednej chmurki.

Odwracam twarz ku słońcu. Ciepłe promienie rozleniwiają. Zapach róż. Szum
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wody z płynącej nieopodal Bochotniczanki. Melodia parkowego akorde-
onisty przypomina sobotni koncert Budki Suflera: Znowu w życiu mi nie 
wyszło…

Piję powoli kolejny kubek zimnej wody mineralnej ze źródła „Miłość”.
Czuję się dziwnie. Od 28 lat pierwszego września zawsze byłam w szkole. 
A dziś… Co ja tu robię?! Głupie łzy nie chcą zostać pod zaciśniętymi powie-
kami. To przez to słońce.

– Niech się pani opanuje, pani dyrektor. Nie wolno się denerwować. Szkoła
stoi. Nie ma ludzi niezastąpionych. 

Rozmowa z sobą pomaga.;-) Przecież prawie nic się nie stało. Po prostu
zamieniłam biało-czarny galowy kolor rozpoczęcia roku szkolnego na błę-
kitno-zielony sanatoryjny wypoczynek. Zaczął się rok szkolny. Jestem dyrek-
torem szkoły. Nie jestem w pracy. Jestem w sanatorium w N. Nie planowałam,
nie przewidywałam, nie chciałam. To nie tak miało być. Nie powinno się zda-
rzyć. Nie mnie.

A teraz za mną było już zwiedzanie Padwy i nocleg w Chianciano
Terme, a wcześniej pierwsza toskańska kolacja: pasta, grillowane bakłażany,
mięso z groszkiem, tarta pomarańczowa i wino rosse z domowej produkcji
signoriny. 

Czekało popołudnie w Sienie, mieście, w którym zatrzymał się średnio-
wieczny czas. Kolejne dni to zwiedzanie Montepulciano, Greve in Chianti,
Arezzo, potem Asyż ze świętym Franciszkiem i położonym na jego obrzeżach
kościółkiem San Damiano. Czekało San Gimignano, ikona toskańskich mia-
steczek z panoramą wież. Na końcu zaplanowano całodzienne zwiedzanie
Florencji, w której po upadku przez posągiem Dawida na kolana i skręceniu
nogi, chcąc nie chcąc, realizowałam wersję powolnego szwendania się po
uliczkach, delektowałam się smakiem panini z masłem truflowym siedząc
na schodkach domu, w którym urodził się Dante Alighieri i robiłam jeszcze
inne rzeczy, na które w normalnym trybie zwiedzania nie ma czasu, możli-
wości, bo trzeba szybciej, więcej i jeszcze więcej zobaczyć, obfotografować 
i zaliczyć. A tak mając usprawiedliwienie w postaci spuchniętej nogi siedzia-
łam, patrzyłam, słuchałam, podglądałam, po prostu byłam.

Z tygodniowego wyjazdu do Toskanii najbardziej zapamiętałam spa-
cer, właściwie kilkugodzinną wycieczkę z Montepulciano do Pienzy, z pik-
nikiem na mocno kamienistej łące z wyschniętymi resztkami trawy, za to 
z widokiem na cyprysową aleję wijąca się gdzieś w dal ku Campagna Toscana.
Piknik, podczas którego pieczony na oliwie placek z serem, popijany winem
kupionym wcześniej w markecie, smakował wybornie. Na deser poczęstunek
od pilota W.: migdałowe ciasteczka maczane hojnie w likworowym winie. 

45

Mag os i a

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:57  Page 45



I długa droga do Pienzy, która wyłaniała się zza kolejnych wzgórz, by znów
zginąć i zasiać niepokój, czy na pewno nie pomyliłyśmy z K. drogi; każdy
szedł we własnym tempie, W. został gdzieś na końcu, a my szłyśmy w twarz
zachodzącego słońca, z oddalająca się panoramą Mulciano, do którego na
chwilę wstąpiliśmy i tylko niedosyt pozostał, szłyśmy z zachwytem zapiera-
jącym dech w piersiach, a może to po prostu zmęczenie dawało znać o sobie?
Po raz pierwszy od zawału pokonałam pieszo ponad dwadzieścia kilometrów.
Kiedy wreszcie za kolejnym wzniesieniem, za zakrętem zobaczyłyśmy bramę
Pienzy, moje serce mocno stukało; przekonywałam siebie, że to stukanie
szczęścia, spełnienia, doświadczania fizycznego piękna.

Wczorajszy tekst Przestań pędzić, zobaczysz świat sprowokował mnie do
powrotu w tamten magiczny czas: przeglądam zdjęcia, przypominam sobie
trasę wędrówki na mapie, czytam zapisane okruchy chwil i wrażeń. Niewiele
tego, nie zajmowała mnie komunikacja sytuacji, opisywanie rzeczywistości,
zanurzyłam się w tamte sytuacje i chwile. Byłam Tam i Wtedy.

* * *

A tu i teraz mąż urażony moim niedzielnym siedzeniem przy komputerze,
wyraźnie zazdrosny o toskańskie nastroje. Zielonooki potwór zazdrości znów
pokazuje macki, wyłazi, oplata, sugeruje to, czego bym nawet nie wymyśliła.

Schodzę na dół, oglądamy Rejs Piwowskiego. Film ma ponad czterdzie-
ści lat, ale nadal smakuje, bawi. Oglądamy i śmiejemy się, bo jak się nie śmiać,
słysząc po raz enty kwestie: 

Urodziłem się w Małkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy, w połowie lipca.
Właściwie w drugiej połowie lipca. Dokładnie 17 lipca.

*
Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy.

*
Przejdźmy od słów do czynów. Chciałem powiedzieć kilka słów.
– Pytanie kolejne. Zatem. Jak się nazywa miasto nad Wisłą. Dla ułatwie-

nia dodajemy, że jest to imię króla, który zostawił Polskę murowaną.(…) 
– Panie Kazimierzu! Ma pan klucz od kabiny?
– Bardzo państwa, proszę nie podpowiadać. Bardzo proszę.
– Kluczbork.
– Odpowiedź prawidłowa – Kazimierz. – Roman.

* * *
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Późny obiad zupełnie nieniedzielny: kapuśniak z grochem i gotowanymi
ziemniakami z wody, na deser ciasteczka orzechowe, których dwie blachy
upiekłam, bo świąteczne wypieki już wyszły, a lubię mieć coś w blaszanym
pudełku na filmową godzinę i na poczytanie kawowe.

Mąż ogląda Potop, w TVN lecą obie części, ja co jakiś czas podnoszę
głowę znad lektury gazet. Znamy dialogi prawie na pamięć, niektóre kwestie
są już frazeologizmami, owe: 

…Naści piesku kiełbasy,
…Jędruś, ran twoich niegodnam całować, 
…Jam nie Babinicz, jam Kmicic,
…Ociec, prać? – Prać! 
a jednak lubimy, powtarzamy, śledzimy akcję znaną na pamięć. Uświa-

damiam sobie, że jest w nas wiele z inżyniera Mamonia z Rejsu: Proszę pana,
ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po
prostu. No… To… Poprzez… No reminiscencję. No jakże może podobać mi się
piosenka, którą pierwszy raz słyszę.

Podobają nam się filmy, które już oglądaliśmy; Ranczo mogę oglądać na
okrągło, J. może zawsze Czterech pancernych, Janosika i Samych swoich. Tak
chętnie nie wracamy do filmów trudnych, ciężkich. Nie chcemy sobie po raz
kolejny fundować traumy, nawet na ekranie? 

Czytam wspomnienie o Krzysztofie Krauze, nie nakręci już żadnego
filmu, przynajmniej na tym świecie. W pamięci pozostaną na zawsze Plac
Zbawiciela, Dług, rewelacyjny Nikifor i przejmująca, nastrojowa Papusza.
Święta przyniosły informację o jego śmierci, zmarł w Wigilię, miał 61 lat.

W drugi dzień świąt odszedł też Stanisław Barańczak.

* * *

Zainspirowana toskańskimi wspomnieniami i filmem Piwowskiego
piszę felieton do Dyrektora Szkoły, termin wysłania mija dopiero za tydzień,
ale nie lubię tak czekać na ostatnią chwilę, pisanie ma być przyjemnością, 
nie presją. 

I tak filmowo, wspomnieniowo, nieco nostalgicznie minęła ta ostatnia
nadziela Anno Domini 2014. 
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Poniedziałek 29.12.2014 r.

ziś miało być kino. Ale po kolei: obudziłam się, wypuściłam Sunię i kury,
poczytałam, wstałam, zjadłam śniadanie, sprawdziłam pocztę, wysłałam

felieton do redakcji, zajrzałam na FB, złożyłam życzenia Jurkowi Sz., który
ma urodziny.

– Może do kina, z dziewczynami, wstępnie umawiałyśmy się na jakiś do-
bry, babski film? – pomyślałam i od słów do czynów przeszłam. Znaczy do
czynów wirtualnych, czyli: przejrzałam repertuar, wybrałam film Pani przed-
szkolanka, reklamowany jako super komedię roku, zachęciła mnie obsada
(Janda, Kulesza, Woronowicz, Dziędziel) zarezerwowałam sześć biletów 
na 17.45 do Multikina i wysłałam mailowe potwierdzenie rezerwacji do ko-
leżanek, które przyzwyczajone, że to ja (emerytka) dbam o bywanie w kinie.
Zaznaczyłam, potwierdź informację, poprosiłam dajcie znać, tylko szybko 
i czekałam na odpowiedź. W tak zwanym międzyczasie nagrałam przygoto-
waną na jutrzejsze szkolenie prezentację na laptop, przygotowałam potrzebne
dokumenty (konspekt, lista obecności, karty ewaluacyjne, bibliografia), za-
dzwoniłam i umówiłam się na wyjazd z panią wicedyrektor, która mieszka
w L, pracuje w B., więc mnie zawiezie i przywiezie, co mi się bardzo podoba,
zwłaszcza, że mróz zapowiadają.

* * *

Dygresja językowa. Przeczytałam w Wolnym Wielojęzycznym Wikisłow-
niku, że wyrażenie w międzyczasie niegdyś krytykowane jako kalkę z niemiec-
kiego, obecnie jest uważane za zasadne; przy czym za niepoprawne uważane
jest używanie tego wyrażenia w znaczeniu tymczasem, w tym samym czasie,
chociaż i to użycie zyskuje akceptację niektórych językoznawców.

Moje użycie międzyczasu jest zatem jak najbardziej zasadne, bowiem
najpierw wysłałam maila do koleżanek, a czekając na ich odpowiedź zajmo-
wałam się prezentacją na szkolenie. <https://pl.wiktionary.org/wiki/w_mię
dzyczasie> (dostęp 29.12. 2014)

* * *

Sprawdzam pocztę: podziękowanie z redakcji za felieton wraz z ży-
czeniami na Nowy Rok, zaproszenie na promocję do Promodu, od dziew-
czyn – zero odpowiedzi. Moje koleżanki nauczycielki nie mają nawyku
porannego sprawdzania poczty, pozostała tradycyjna forma komunikacji. 
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Obdzwoniłam wszystkie, efekt: G. nie może, bo jedzie na basen z dziećmi
(szkolnymi), M. właśnie wróciła ze szkoły, gdzie wklepywała na platfor-
mę wyniki egzaminów próbnym, popołudniu opiekuje się dzieckiem (sio-
stry), do J. zapowiedziała się rodzina, a E. też nie pasuje, do K. się nie do-
dzwoniłam.

Ech, życie, a chciałam zadbać o realne, nie wirtualne znajomości. Trudno,
sama nie pojadę, bo mi się nie chce, a mąż nie w sosie, poza tym film zdecy-
dowanie nie w jego typie, więc nie będę siebie i jego katować. Bo kino ma być
przyjemnością, relaksem, okazją do refleksji, zatrzymania, przeżycia… – wła-
ściwe podkreśl w zależności od filmu. Kocham kino i kropka.

* * *

Cytat z Rejsu: A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak: nuda… Nic się
nie dzieje, proszę pana. Nic. Taka, proszę pana… Dialogi niedobre… Bardzo
niedobre dialogi są. W ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje.

I tu zaprzeczę. W filmie polskim (i zagranicznym też) w mijającym roku
nudy nie było; wiem, bo większość z głośnych produkcji obejrzałam. Nie jadę
do kina? Koniec roku pojutrze? To bilans filmowy zrobię; przechodząc na
emeryturę, obiecałam sobie, że będę miała czas na kino, kawiarnie i spacer.
Mam nawyk chomikowania: zbieram bilety, ulotki filmowe, paragony z by-
wania w ciekawych miejscach, foldery i mapy. Porządkuję zebrane w ostat-
nim roku i sama się dziwię, ile tego. Chyba po to zbieram, żeby pamiętać,
mieć dowód na dobre chwile? Niektórych biletów brakuje, daty uleciały z pa-
mięci, pozostały wrażenia z filmu.

Co obejrzałam w 2014?

Lp. Data Tytuł Reżyser            Ocena Uwagi5 

obejrzenia (1–10)  (towarzystwo)

1. 02.01.2014 Kamerdyner L. Daniels 8 2

2. 17.01.2014 Wilk z Wall Street M. Scorsese 6 1

3. 30.01.2014 Sierpień w Hrabstwie Osage J. Wells 7 1

4. 02.02.2014 Pod Mocnym Aniołem W. Smarzowski 9 2

5. 16.02.2014 Facet (nie) potrzebny od zaraz W. Migoń 5 1

6. 20.02.2014 Jack Storng W. Pasikowski 8 2

7. 06.03 2014 Tajemnica Filomeny S. Frears 8 2

8. 13.03.2014 Kamienie na szaniec R. Gliński 6 1
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9. 20.03.2014 Obietnica A. Kazejak 8 2

10. ??.05.2014 Powstanie Warszawskie J. Komasa 7 2

11. 27.06.2014 Stulatek, który wyskoczył 

przez okno F. Herngren 5 1

12. ??.06.2014 Riwiera dla dwojga J. Hopkins 5 1

13. 03.07.2014 Czarownica R. Stromberg 5 3

14. ??.07.2014 Przychodzi facet do lekarza D. Boon 6 1

15. ??.08.2014 Magia w blasku księżyca W. Allen 6 1

16. ??.09.2014 Gdybym tylko tu był Z. Braff 7 1

17. ??.09.2014 Boyhood R. Linklater 9 5

18. ??.10.2014 Czworo do pary W. Allen 7 1

19. 16.10.2014 Miasto 44 J. Komasa 8 2

20. 06.11.2014 Bogowie Ł. Palkowski 10 2

21. ??.11.2014 Dzień dobry, kocham cię R. Zatorski 6 1

22. 27.11.2014 Obywatel J. Stuhr 7 2

23. ? Drużyna M. Bielawski 6 3

Podsumujmy: w ciągu roku obejrzałam 23 filmy, co daje średnią prawie
2 na miesiąc. Z tego 11 filmów obejrzałam sama, 9 razy z mężem, 2 razy
byłam w kinie z koleżankami, 1 raz z siostrą i siostrzenicą. Wszystkie obej-
rzane filmy się podobały, najlepszy: Bogowie, najbardziej intrygujący mon-
tażowo: Boyhood, najmocniejszy: Pod Mocnym Aniołem. Jeśli dodamy do
tego Idę (polski kandydat do Oscara w 2015 na tak zwanej krótkiej liście jako
film nieangielskojezyczny) i Papuszę i Chce się żyć, filmy rewelacyjne, obej-
rzane pod koniec 2013, to teza o nudzie w polskim filmie jest absolutnie nie-
potwierdzona.

Moje odczucia potwierdzają fachowcy. W Polityce (nr 51/52) w rubryce
Afisz – wydarzenia kulturalne filmowe podsumowanie roku 2014. Na świa-
towej Top – liście (wybór subiektywny Janusza Wróblewskiego) na pierw-
szym miejscu Boyhood. Niestety, z pozostałej dziesiątki oglądałam tylko
Wilka z Wall Street, nie udało mi się obejrzeć Zniewolonego – bo szybko
zszedł z ekranów, w tym roku może uda mi się gdzieś trafić na Lewiatana,
niestety, grany jest tyko w małych niszowych kinach. Top lista polskich fil-
mów: Bogowie, Miasto 44, Pod Mocnym Aniołem, Jack Strong, Powstanie War-
szawskie, Obywatel, Jeziorak, Hardkor Disko, Huba, Efekt domina – sześć 
z czołówki listy obejrzałam!

* * *
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Na obiad paluszki ziemniaczane, moja ulubiona potrawa z dzieciństwa,
do tego surówka z kiszonej kapusty i herbata miętowa. Z kolacji rezygnuję,
bo jakoś dużo tych paluszków było.

* * *

Warte odnotowania, bo niecodzienne, ważne; choć stopień ważności
nieporównywalny. Co jest ważne? Wszystko zależy od perspektywy.

✔ 25 lat temu Orzeł odzyskał koronę, a nasza ojczyzna wróciła do hi-
storycznej nazwy Rzeczpospolita Polska. (…) 

✔ Udany powrót Kamila Stocha na skocznię. (…) 

Wtorek 30.12.2014 r.

obudka w środku nocy. Dokładniej o 6.45. Ciemno, zimno, wstawać
trzeba, choć się nie chce. Na szczęście J. zaproponował wczoraj, że mnie

odwiezie do L. Gdyby nie jego wspaniałomyślność, musiałabym komórkę
nastawić na 6.00. W zimie jestem zdecydowanie typem sowy, w nocy mogę
siedzieć, pisać, czytać, rzadko kładę się przed jedenastą, po obejrzeniu Szkła
Kontaktowego jeszcze zaglądam do komputera, przeglądam gazety, potem
łazienka, i tak koło północy idę spać. Rano lubię poleżeć, poczytać w łóżku,
poleniuchować. Nie muszę się śpieszyć, jechać do pracy na rano – to zaleta
wolnego zawodu, za jaki uważam bycie szkoleniowcem. Większość szkoleń
rad pedagogicznych, kursów dla nauczycieli odbywa się w godzinach popo-
łudniowych, wyjątkiem są weekendowe zajęcia na kursach kwalifikacyjnych,
ale te zaczynają się najczęściej o dziewiątej w L., więc też nie muszę się zrywać
wyjątkowo wcześniej. Dziś jednak szkolę już od dziewiątej w B., muszę tam
dojechać, stąd ta poranna pobudka.

* * *

Nie wyspałam się. Śnił mi się mój dyżurny sen z serii: nie radzę sobie.
To sen, który powtarza się w moim życiu średnio raz w roku. Wersja pierwsza
snu, kiedy jeszcze byłam nauczycielką języka polskiego i uczyłam co najmniej
cztery klasy, to koszmarna wizja lekcji, podczas której nie dawałam sobie
rady z prowadzeniem zajęć, nikt mnie nie słuchał, zaczynałam krzyczeć na
uczniów, czasem dochodziło do agresji fizycznej z mojej strony. Budziłam
się zmęczona, spocona i zastanawiałam się, skąd ten sen, przecież nie mam
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problemów z dyscypliną, uczniowie mnie lubią, mam z nimi dobry kontakt
i z zasady nie krzyczę… 

Kiedy zostałam dyrektorem, sen po jakimś czasie pojawił się w zmienio-
nej wersji: prowadzę radę pedagogiczną, nauczyciele mnie nie słuchają, każdy
zajmuje się czym chce, ja zaczynam krzyczeć, wreszcie zaczynam bić nauczy-
cieli. Ciąg dalszy podobny: budzę się zmęczona, spocona i zastanawiam się,
skąd ten koszmar, przecież radzę sobie bez problemów, zebrania rady peda-
gogicznej przebiegają sprawnie, wszystko idzie tak, jak zaplanowałam. 

Dzisiaj po raz pierwszy, odkąd przeszłam na emeryturę, sen powrócił,
tym razem w wersji szkoleniowej, na szczęście dosyć łagodnej: nie krzycza-
łam, nie biłam, ale za to nie mogłam uruchomić rzutnika, musiałam szkole-
nie prowadzić na sucho, bez prezentacji, a słuchacze nie byli zainteresowani
moim przekazem. Obudziłam się zmęczona raczej krótką nocą niż snem, za
to z refleksją, jak silny musi być w nas, a może po prostu we mnie, lęk przed
utratą kontroli nad tym, co robię, skoro podświadomość radzi sobie jak może
z jego neutralizowaniem oswajając mnie z sytuacją ewentualnego zagrożenia
podczas snu. 

Rozmawiałam swego czasu z moją najmłodszą siostrą, nauczycielką, jej
też zdarza się taki sen o strasznej klasie. Genetycznie mamy podobnie czy za-
wodowo?

* * *

W L. jestem przed ósmą, czekam na wicedyrektorkę z B., z która mam
jechać na szkolenie. Po drodze rozmawiamy o czekającej szkołę ewaluacji ze-
wnętrznej. To właśnie z powodu zapowiedzianej na ósmego stycznia ewa-
luacji, dyrektorka prosiła o przeszkolenie nauczycieli w przerwie świątecznej.
Temat: Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej, to hit szkoleniowy od
dwu lat, dyrektorzy polecają mnie sobie nawzajem w sytuacji zagrożenia, czyli
zapowiedzianego przez pracowników kuratorium badania praktycznego oce-
niającego, jak brzmi definicja ewaluacji w rozporządzeniu o nadzorze. Tylko
w mijającym roku prowadziłam kilkanaście takich szkoleń. 

Schemat podobny: najpierw prawo i nieco teorii, wyjaśnienie, czym jest
ewaluacja i jakie wymagania ma wobec szkół państwo; potem krótkie przed-
stawienie przebiegu ewaluacji, omówienie zasad przeprowadzania ankiet,
sposobów doboru respondentów, tematyki wywiadów fokusowych, celu i ro-
dzaju prowadzonych obserwacji i analizy danych zastanych. W kolejnej części
szkolenia wspólnie analizujemy szczegółowe wymagania, których w danej
placówce dotyczy ewaluacja, prezentuję wybrane przykładowe pytania z na-
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rzędzi badawczych, na koniec dzielę się z uczestnikami radami praktyka, jak
przygotować się logistycznie do sprawnego zorganizowania badania, jak za-
dbać o spójność odpowiedzi, jak nie dać się zwariować, a pokazać pracę
szkoły. Zawsze przestrzegam przed koloryzowaniem i malowaniem trawy,
natomiast uczulam, że warto zadbać o dobrą komunikację w gronie, wza-
jemne konsultowanie odpowiedzi udzielanych w ankietach i przygotowanie
konkretnych przykładów na rozmowy z wizytatorami-ewaluatorami. 

Mogę odwołać się do osobistych doświadczeń: w ostatnim roku dyrek-
torowania, na miesiąc przed złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji, w obu
placówkach wchodzących w skład kierowanego przeze mnie zespołu szkół
mieliśmy ewaluację zewnętrzną w obszarze Efekty. Wynik: ABBA (gimnaz-
jum) i BABA (podstawówka), gdzie A oznacza najwyższy, a B bardzo wysoki
poziom spełniania wymagań państwa przez szkołę. Odeszłam z tarczą, w po-
czuciu, że zewnętrzne badania potwierdziło to, o czym wiedziałam jako jej
dyrektor. 

Dzisiaj w B. wyjątkowo mądry zespół nauczycieli, widać profesjonalizm
w zarządzaniu, pytania podczas szkolenia konkretne i przemyślane. Po szkole-
niu chwila rozmowy z dyrektorką, dzielimy się doświadczeniem i refleksjami
na temat sposobów prowadzenia ewaluacji przez wizytatorów i dochodzimy
do wspólnego wniosku, że najważniejszy jest czynnik ludzki, że jeśli w wizy-
tatorze siedzi dawny urzędnik kuratoryjny, to żadna zmiana filozofii nadzoru
nie zamieni go za pomocą czarodziejskiej różdżki rozporządzenia we wnikli-
wego i empatycznego badacza edukacyjnej rzeczywistości, którego rolą nie
jest kontrola, a jedynie wnioskowanie o wartości działań, cytując profesora
Henryka Mizerka. 

Do L. wracam busem, tu przesiadka na kolejny bus, w domu jestem na
piętnastą, mocno zmarznięta, na dworze prawie dziesięć stopni mrozu, na
noc zapowiadają około dwudziestu.

* * *

W domu ciepło, obiad czeka (kapuśniak odgrzany z poniedziałku, sma-
kuje wybornie, gdy człowiek zmarznięty i głodny), zakupy zrobione, w ko-
minku się pali. Idylla. 

I najważniejsze, jesteśmy już po duszpasterskiej wizycie, trzeci raz z rzędu
J. przyjmował sam księdza, bo jakoś tak wychodzi, że jak zapowiedziana ko-
lęda, to ja akurat mam szkolenie, a M. w świecie. Szczerze mówiąc, bardzo mi
to na rękę, bo jeszcze bym coś niepoprawnego księdzu powiedziała, a po co
mi to, szkoda emocji; świata i kościoła nie zmienię. Znam kilku księży, których
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cenię, szanuję i chętnie bym z nimi porozmawiała; taki był ksiądz F., który
przygotowywał naszego syna do Komunii, taki był ksiądz M., który taktem,
kulturą i wewnętrzną siłą zdobył serca naszych gimnazjalistów i był dla nich
prawdziwym autorytetem. Niestety, coraz więcej księży znanych mi z lokal-
nego środowiska bardziej angażuje się w polityczne układy z aktualnymi 
władzami gminno-powiatowymi niż w zadanie ewangelizacji i pomocy 
ludziom. Zatem dobrze, że kolęda za nami, ostatnie szkolenie w tym roku
przeprowadzone, lodówka pełna, szampan na sylwestra w barku, nastroje
domowe poprawne.

* * *

Siadam do komputera, otwieram pocztę (…) 
Po ubiegłorocznej Toskanii, marzył mi się kolejny wyjazd do Włoch.

Wycieczki proponowane przez Klub Podróży Horyzonty nie są skierowane
do masowego turysty, nie mają na celu zaliczenia jak największej liczby
miejsc, zabytków, atrakcji. Są smakowaniem życia w dosłownym i przeno-
śnym znaczeniu, celebrowaniem chwili, możliwością kontaktu z codzienno-
ścią. Taki był wrześniowy wyjazd do Toskanii, taki klimat i charakter obiecuje
przesłana mi oferta. Dam sobie czas na przemyślenie… do jutra?

* * *

M. z M. od wczoraj w górach w W., chwilę rozmawiam z synem, dzisiaj
już byli na nartach, jutro też planują trochę pojeździć, a po południu idą do
bacówki, gdzie ze znajomymi urządzają imprezę sylwestrową. A jeszcze ty-
dzień temu nocowali na lotnisku wracając z Wysp Zielonego Przylądka. Ech,
młodzi, potrafią korzystać z życia. Po Nowym Roku obiecują do nas jeszcze
wpaść na dwa dni. Super!

Chodzi za mną coś dobrego, coś domowego, jakieś małe conieco. Idę 
do kuchni i za godzinę wyjmuję z piekarnika bułeczki drożdżowe z makiem
wg przepisu M&M. Do tego szczypta masełka, gorące mleko i kolacja rewe-
lacja. Mniam, mniam.

* * *

W Kropce nad i Monika Olejnik rozmawia z panią minister edukacji 
Joanną Kluzik-Rostkowską. Temat dyżurny ostatnich dni: protesty nauczy-
cieli przeciwko listowi pani minister w sprawie dyżurów w szkole podczas
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przerwy świątecznej, kolejne tematy to prośba o wyjaśnienie powodów
zmiany ekipy odpowiadającej za e-podręcznik, dyskusja o edukacji seksualnej
w szkole, o pełnomocniku do spraw bezpieczeństwa. Środowisko nauczyciel-
skie protestuje przeciwko pani minister, nie zdobyła sobie sympatii swoimi
ostatnimi posunięciami, ja jednak cenię ją za zdrowy rozsadek, za próby prze-
łamania stereotypów, za pokazywanie, że zawód nauczyciela jest jednym 
z zawodów, a nie jedynie misją, posłannictwem i poświeceniem. Ze słów ta-
kich jak: powołanie, posłannictwo, poświecenie, najbardziej cenię profesjona-
lizm i chciałabym, aby to słowo wyznaczało standardy w zawodzie, który
wybrałam świadomie i z którego nadal jestem dumna.

Czas spać, poranna pobudka daje mi się we znaki, ostatni dzień roku
2014 chcę powitać wyspana. Mąż ostentacyjnie głośno szykuje się do snu, gasi
światło, nie zagląda do mnie. Nie lubi, jak stukam w komputer, zamiast być 
z nim. Trudno, czasem muszę, bo się uduszę.

Cytat z FB: „A teraz zgasimy światło i do rana nie będziemy mieć żadnych
zmartwień, a rano, jeżeli nam się zechce, postaramy się o nowe. Dobrze?” Sta-
nisław Lem

Środa 31.12.2014 r. 
Sylwester

statni dzień 2014 witam poranną sesją fotograficzną wschodzącego
słońca. Wypuszczałam Sunię, spojrzałam na niebo i nie mogłam się po-

wstrzymać! Mam nadzieję, że sąsiedzi mnie nie widzieli jak w długaśnym
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czerwonym szlafroku w białe kropki, czapce i kapciach na bosych nogach
(śpieszyłam się, żeby mi słońce za szybko nie wzeszło!) upamiętniam wschód
słońca nad N., szukając ciekawych ujęć, a to zza płotu, a to ze świerkiem 
z boku kadru. Lubię bawić się aparatem, chwila zatrzymana na kliszy zostaje
na dłużej, pozwala wrócić do tego, co dobre, jak zapominam, że dobre było.

Wracam do łóżka, kończę Rozmowy przez ocean M. Kalicińskiej, umac-
niając się w pierwszym wrażeniu, że całość słaba, autorka powtarza motywy,
frazy w kolejnej już książce, nijak się mającej do świeżości debiutu Rozle-
wiska. Ile jest takich jak ja wiernych czytelniczek, które wiedząc, że pisarka
już tylko odrywa kupony od popularności, jaką przyniosła jej mazurska saga,
nadal kupują jej utwory? Pewno wiele, skoro rok w rok przed świętami po-
jawia się następna pozycja z cyklu: znacie, to poczytajcie raz jeszcze. Lubimy
znane? Wiemy, czego się spodziewać i dlatego kupujemy? Może tak, a może
to wierność podobnej historii życiowej? Pomyślę o tym jutro, dziś może by
tak już wstać?

* * *

Na śniadanie wczorajsze drożdżowe bułeczki z miodem i mlekiem, na
deser codzienna porcja lekarstw. Kiedy pytałam swojego kardiologa, czy nie
mogłabym z nich zrezygnować, przecież czuję się dobrze, powiedział: 

– Pani M., właśnie dlatego dobrze się pani czuje, że bierze pani regularnie
potrzebne lekarstwa. Tak już musi zostać. Dzienna dawka to sześć tabletek,
przez dwa lata po zawale było jedenaście. Miesięcznie na leki wydaję oko-
ło 100 zł. 

Ufam swoim lekarzom, mam ich trzech: rodzinny, rewelacyjny dok-
tor P., który zna doskonale wszystkie moje słabości i hipochondrie małżon-
ka; pani S. endokrynolog, z którą kontaktuję się kontrolnie dwa razy w roku
i kardiolog, doktor Z. ratujący moje serce po zawale i do tej pory pamiętający
mnie jako pacjentkę z zawałem w Chorwacji, mimo że upłynęło już ponad
pięć lat, jak robił mi koronarografię, a potem wyciągał ze stanów depresyj-
nych, kiedy płakałam w szpitalną poduszkę, bo świat się mi skończył. Od-
wiedzam go raz w roku, kontrolnie, by usłyszeć: bardzo dobre wyniki, tak
trzymać. Mamy szczęście do służby zdrowia, dlatego bez emocji przyjmuję
medialne doniesienia o kryzysie w negocjacjach ministra Arłukowicza z le-
karzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Sprawdziłam na stronie NFZ,
nasza poradnia podpisała kontrakt na świadczenie podstawowej opieki zdro-
wotnej w 2015, mogę spać spokojnie, zwłaszcza, że obydwoje zaopatrzyliśmy
się w niezbędne leki na dwa miesiące naprzód, chcąc uniknąć corocznej ner-
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wowej sytuacji i przepychanek między Narodowym Funduszem Zdrowia,
aptekarzami, lekarzami i szpitalami. W tym roku padło na lekarzy. Pat w ne-
gocjacjach, dziennikarze mają o czym donosić, gazety pisać, minister się za-
ciął, pani premier milczy.

* * *

Po śniadaniu idę na spacer po gazetę i pieczywo, cudny grudniowy sło-
neczny dzień, lekki mróz, chce się żyć! Wracam, czas na kawę, lekturę Wy-
borczej, mąż nadal nie w humorze, ale już przyzwyczaiłam się do jego
huśtawki nastrojów, zresztą, jakie mam wyjście? Dostrzegam zalety: dbanie
o dom, działkę, troszczenie się o moje zdrowie fizyczne (Brałaś lekarstwa?
To wino ci nie zaszkodzi? Nie za dużo tego cholesterolu? Ciągle siedzisz przy
komputerze…), doceniam staranie się, aby było między nami dobrze. Nie-
stety, trudno nam obojgu zapomnieć, o tym, co zraniło, co nadal boli, choć
każde inaczej ocenia zasługi i wkład drugiej strony w sytuacje kryzysowe. Po
cyklu sesji u terapeuty, trwamy w stanie emocjonalnego wyciszenia, czasem
jest lepiej, czasem trudniej, staramy się dobrze być razem i to się liczy. Czasem
staranie to za mało.

* * *

Muszę dbać o siebie, większość minionego życia martwiłam się o innych,
myślałam o innych, dbałam o innych. Najpierw mama, na której miłość 
i uznanie starałam się zasłużyć kolekcjonowanymi w indeksie piątkami.
Potem mąż, który obiecywał, że zrobi dla mnie wszystko, tylko potem to moje
wszystko zamieniło się w zupełnie inne jego wszystko. I rozminęliśmy się 
w naszych oczekiwaniach i spełnieniach, obydwoje jesteśmy razem z poczu-
ciem niedosytu i przekonania, że to nie tak miało być. I nieważne, czyja 
w tym wina i zasługa. 

Cały czas, od dwudziestu sześciu lat myślę o synu, cieszę się z jego ra-
dości, ale w głębi martwię się jeszcze o jego przyszłość. Wychowana w epoce
stabilizacji zawodowej, z obowiązkowym i pewnym etatem po studiach, z da-
leką, ale jednak perspektywą na własne mieszkanie/dom ciągle martwię się
o to, że nie ma stałej pracy, że życie od zlecenia do kolejnej umowy jest nie-
pewne, martwię się, że nie chcą podejmować decyzji o małżeństwie, nie
mając pewności, czy potrafią się sami utrzymać. 

Odkąd pamiętam sama troszczyłam się o siebie. Może po prostu nie po-
zwalałam innym na troszczenie się o mnie, taka G. Samosia: ze wszystkim
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sobie poradzę, odłożę pieniądze na wszelki wypadek, zaplanuję wypoczynek,
kupię sobie broszkę na dobry humor i zaproszę się do kina. A teraz mam
ochotę wybrać się sama z sobą na wycieczkę i posmakować kolejnych wło-
skich smaków i smaczków. Jestem tego warta i potrzebuję.

* * *

Wyżywam się kulinarnie, mając w perspektywie Nowy Rok, a przede
wszystkim spodziewany przyjazd dzieci z gór. Gotuję bigos, na który miałam
ochotę już od połowy grudnia, ale okazji nie było i wystarczającego mrozu,
a wiadomo, że bigos najlepiej smakuje trzy razy odgrzewany po zamrożeniu.
Piekę makowce, po upieczonych na święta nawet zapach nie pozostał. Za-
prawiam kolejną porcję schabu ze śliwką, szynkę owijam cieniutkimi pla-
sterkami boczku, posypuję majerankiem, nacieram kminkiem i czosnkiem.
Pachnie domowo. Lubię gotować, jak mam dla kogo. M. z M. też bawią się
kuchnią, razem wypróbowują przepisy, eksperymentują ze smakami, czasem
podrzucą mi jakiś przepis. Myślę, że jak ludzie lubią ze sobą być w kuchni,
to i w salonie się znajdą, nie mówiąc o sypialni.

* * *

Jak zazwyczaj w Sylwestra ogarnia mnie nostalgiczny nastrój. Nie lubię
presji sylwestrowej zabawy, nieprzewidywalne humory i nastroje męża sku-
tecznie zniechęciły mnie do zapraszania gości lub w gości się udawanie. Na
sylwestrowym balu byłam ze trzy razy w życiu i nie są to moje najlepsze
wspomnienia. Jedno z piękniejszych wspomnień to Sylwester 1988, M. miał
trzy miesiące, byłam przeszczęśliwa, wszystko wydawało się możliwe. Kolejne
dobre wspomnienie: Sylwester 2001, ciepły i bliski, pierwszy w nowym wła-
snym domu; niezapomniana wycieczka noworoczna do Paryża w 2002. Były
i smutne Sylwestry, nie chcę ich wspominać. 

Lubię podsumowywać miniony rok skupiając się na tym, co było dobre,
co wyszło, co się udało. W tamtym roku nie robiłam noworocznych posta-
nowień, niczego sobie nie obiecywałam, może dlatego tak wiele się udało?
Bez konieczności wywiązania się ze zobowiązań, łatwiej realizować plany 
i marzenia? 

* * *
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Najważniejsze, najlepsze w mijającym roku 2014?
Na pierwszym miejscu bezapelacyjne zaręczyny M. z M. Znają się trzeci

rok, poznali się na Kapitanie Borchardzie, na którym M. pływał jako bosman.
Pokochałam ją od pierwszego przedstawienia, ujęła nas swoją bezpośredniością
i całym mnóstwem zalet, wśród których najważniejsza jest ta, że poznała, do-
ceniła i pokochała naszego syna. M. poprosił Ją o rękę podczas rejsu na Zawiszy
Czarnym, zaręczynowy pierścionek założył M. na palec na maszcie 15 metrów
nad pokładem. Nigdy bym nie podejrzewała syna o taki romantyzm. Dzisiaj,
kiedy składaliśmy sobie przedwieczorne życzenia telefoniczne, słyszałam ra-
dość w jego głosie. Jest szczęśliwy, dlatego ja też jestem szczęśliwa. 

Kolejne dobre wydarzenie mijającego roku to wycieczka do Toskanii,
spełnione marzenie, chwile pełne spokoju i zachwytu. I już wiem, że do Włoch
będę wracać, będę się cieszyć życiem grzejąc się w śródziemnomorskim
słońcu, smakując wino i delektując w niepośpiechu cafe latte. 

Dobre były nasze wspólne wyjazdy z J.: do K., J. nad W., N., W. na nowe
lotnisko w Ś., nasze niedzielne spacery po Ogrodzie Botanicznym i skansenie.
Kogut kupiony w kuźni w W., żeby pilnował wejścia i tylko dobrych gości
zapowiadał. Dobre było szwędanie się po Jarmarku Jagiellońskim, Carnavale
Sztukmistrzów i Festiwalu Smaków, kupowanie durnostojek, przydasiów
i smakołyków regionalnych, ulubionych serów k., kiełbasy m. Dobra była
czekolada z lodami w kawiarni Między Słowami.

W wakacje wizyta mojej siostrzenicy i chrzestnej córki A. z dziećmi,
fajna wyprawa do Magicznych Ogrodów, trzy rodzinne dni. Odwiedziny
sióstr z rodzinami: G. w ferie, M. w wakacje. Fajny był babski dzień z siostrą
I. i D., jej córką a moją chrześnicą. Dzień zaplanowany przez D. i zrealizo-
wany do ostatniego punktu: fryzjer, kosmetyczka, zakupy, kawiarnia, kino.
To wtedy z jej inspiracji przekułam sobie uszy, lepiej późno niż wcale. Cał-
kiem mi się teraz podobają z delikatnymi złotymi kolczykami, które sobie
sama kupiłam, w celu poprawy humoru w pewien nieudany dzień.

Dobre chwile na tarasie, całym w kwiatach, takim, jak mi się marzyło, 
z ceramicznymi donicami kupowanymi u pani E. Półtorametrowa datura ob-
sypana kwiatami do listopada i begonia dragon, wzbudzająca zachwyt gości
i zazdrość sąsiadek.

Ważne bardzo: w lipcu pod wpływem impulsu, splotu sytuacji, zdecy-
dowałam, że zadbam o swoją niezależność komunikacyjno-transportową 
i zrobię prawo jazdy, co w moim wieku i przy braku zdolności manualno-
-technicznych było sporym wyzwaniem. Okazało się, że jazda samocho-
dem sprawia mi tyle samo trudności, co frajdy i wcale nie jest to coś, co by
przekraczało moje możliwości, jak myślałam przez pół wieku mojego życia. 
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Egzamin teoretyczny zdałam za pierwszym podejściem(!), zaskakując nawet
samą siebie. Niestety, nie udało mi się jeszcze podejść do egzaminu praktycz-
nego, w listopadzie miałam tyle szkoleń, że musiałam się tylko na nich skon-
centrować, w grudniu bałam się jazdy po śliskich, zaśnieżonych drogach.
Zatem prawo jazdy to największe wyzwanie w czekającym nowym roku. 

Dobra, bo zapewniająca stabilizację, niezależność finansową i kontakt 
z ludźmi jest moja praca. Mam dużo zleceń na szkolenia, piszę artykuły, je-
stem mentorem na kursach internetowych, planuję wydanie książki. 

Co dobrego jeszcze? 
Z materialnych rzeczy: nowa kanapa idealna do czytania i oglądania te-

lewizji, komplet mebli na taras, zamrażarka, nowe firanki w salonie, czytnik
od Mikołaja, sterta książek, których kupieniu nie mogłam się oprzeć. Kilka
par butów od Wojasa, do których jakości mam słabość. I odzież z Promodu,
od kilku lat jedynego sklepu odzieżowego, w którym wydaję pieniądze. 

O złych rzeczach nie będę pisać, choć wspomnienia pchają się pod kom-
puterowe pióro klawiatury. Nie, nie będę rozgrzebywać, katować się, utrwa-
lać. O złym, którego dużo było w tym roku, za dużo, nie będę dziś myśleć.
Nie zmienię dni, które minęły, nie cofnę wykrzyczanych słów, łzy już wyschły.
Prawie wyschły… 

* * *

Cicho gra Radio L. Śpiewa Krzysztof Cugowski, podkręcam gałkę (…)

* * *

Zbliża się północ, Sunia uśpiona podwójną dawką tabletki uspokajającej,
schowana w łazience pod szafką, udaje, że nie słyszy huku petard. Mąż ogląda
film. Ja zatrzymuję mijający, miniony czas, udając, że nie widzę, jak życie tu
i teraz ucieka mi przez palce stukające w klawisze. Bo do tanga trzeba dwojga
zgodnych ciał i chętnych serc, nigdy razem na tej sali nie spotkamy się…

Czas na noworoczny toast. Na porcję życzeń i nadziei. Czas na realne
życie.

* * *

Po północy oglądam film Woody Alena Poznasz przystojnego bruneta.
Ucieczka od myślenia i emocji. Kładę się spać przed trzecią, na szczęście za-
sypiam.
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Czwartek 01.01.2015 r.
Nowy Rok

apisałam kiedyś: Nie lubię sylwestrowej nocy, nie lubię noworocznego dnia.
Poraża mnie ciągłość przemijania, powtarzalność sytuacji, emocji, myśli.

Zazdroszczę ludziom radości i bycia razem. Sama zamykam się, zasklepiam,
uciekam od bliskości. I źle mi z tym, a jednak tak się zachowuję, jakbym sama
chciała się skrzywdzić, raniąc tych, którzy obok.

Znów mam podobnie. I znów źle mi z tym, i nawet nie próbuję czegoś
z tym zrobić, bo wiem, jak się to skończy, bo nie mam ochoty na kłótnie, wy-
pominanie, kolejny powrót do przeszłości. Przerabialiśmy to już tyle razy, że
nie mam siły, nie mam nadziei, że będzie inaczej.

* * *

Wrócę do myślenia pozytywnego, postawię przed sobą wyzwania, ten
typ tak ma, że kiedy skreślam kolejne zadania, jakie sobą wyznaczyłam, mam
poczucie kontroli nad swoim życiem, poczucie wpływu, moc sprawczą. Syn-
drom DDA.

Zatem puśćmy wodze fantazji, co mnie czeka w nadchodzącym roku,
co może się zdarzyć, co dobrego spotkać. Złego nie planuję, jak zechce, to
samo przylezie, zjawi się, by złapać za gardło.

* * *

Zatem, co dobrego, co nowego?
Zastanawiam się, co dobrego mnie może spotkać i przede wszystkim

myślę o M&M. 

✔ M. skończy przerwane, a właściwie nieukończone studia. Pracę ma 
już prawie napisaną, pozostaje tylko formalność obrony. (Prawie robi 
wielką różnicę, dodaje moje drugie ja, to pesymistyczne, obawiające 
się, zamartwiające się). To będzie piękna chwila, czekam na to od 
czterech lat, od kiedy usłyszałam, że nie będzie pisał pracy, bo to 
i tak nie ma sensu. A miał zdane wszystkie egzaminy, zaliczone 
wszystkie przedmioty. I nie skończył, popłynął w świat. Dzisiaj wiem, 
że tak się miało wydarzyć, dzięki temu spotkał M. To narzeczona 
zmotywowała go do pracy, dla takiej dziewczyny warto nie tylko ha-
mak montować na jachcie, pomidory sadzić na balkonie i bułeczki 
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piec, ale i zostać inżynierem informatyki. Trzymam kciuki, Synu 
i wierzę w Ciebie! Dobre dla nich na ten i następne lata? Będą razem 
mieszkać, układać sobie życie, pracować, podróżować, żeglować. 
Będą do nas przyjeżdżać, a ja będę cieszyła się każdą ich wizytą. 
Może zaplanują ślub? Gdybym została babcią, też bym się cieszyła ☺

✔ Czeka mnie/nas wizyta w B., poznanie w realu rodziny M., jej mama 
(tato nie żyje) kilka razy już zapraszała, myślę, że się polubimy.

✔ Co dobrego planuję dla siebie osobiście? Znów pojadę na wycieczkę 
do Włoch, Toskania mnie urzekła, zauroczyła, chcę tam wrócić i zro-
bię to. Moje szkolenia pozwalają na taki luksus bez uszczerbku dla 
domowego budżetu.

✔ Pojadę do sanatorium, skierowanie ma status oczekującego na ter-
min i miejsce leczenia, przede mną jest 10 398 czekających na reali-
zację świadczenia, o czym informuje przeglądarka internetowa NFZ.
Przewidywany termin to wakacje, najprawdopodobniej pojadę nad 
morze, korzyść połączenia stanu pozawałowego z niedoczynnością 
tarczycy. Już się cieszę na ten wypoczynek, ostatni pobyt w ARCE 
w Kołobrzegu bardzo mi dobrze zrobił w sensie fizycznym i psy-
chicznym. 

✔ Zrobię prawo jazdy i zacznę jeździć samochodem: na szkolenia, do 
kina, na zakupy. Może kupię sobie mały samochód, to by mnie unie-
zależniło od komentarzy męża, choć tak naprawdę nasz Chevrolet
Aveo jest w całości sfinansowany przeze mnie, więc nie powinnam 
się przejmować komentarzami. A może nie będzie komentował?

✔ Dokupimy kolejne ceramiczne donice na taras, posadzę kwiaty, będę 
się cieszyć każdą chwilą tam spędzoną.

✔ Będę chodzić (sama, z mężem, z koleżankami) do kina, obejrzę 
wszystkie dobre filmy.

✔ Pojadę na V Międzynarodową Konferencję Jakość edukacji/czy i ja-
kość ewaluacji do Krakowa lub w każde inne miejsce, gdzie będzie 
organizowana, niezależnie, co na ten temat będzie uważał mój maż 
i niezależnie od tego, jak bardzo będzie się mnie starał odwieść od 
wyjazdu, jak to robił przez ostatnie cztery lata. Zielonooki potwór 
zazdrości raczej nie zaśnie.

✔ Wygram konkurs Miesiąc z życia nauczycieli, a wygraną przeznaczę 
na wydanie książki, która leży w szufladzie;-).

✔ Kupię sobie ze dwa nowe koszyki, torebkę w Wojasie, biżuterię 
w Galerii Q-fer, kilka fajnych ubrań w Promodzie. 

62

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 62



Co by było fajne, gdyby nam razem się udało?
I tu już mam po górkę, bo chcieć – ja – to jedno, a zrealizować – my –

to inna bajka. Ale spróbuję. Wytrwać w staraniu się o nasze poprawne relacje,
starać się robić wiele rzeczy razem: jeździć na zakupy, do kina, pracować na
działce, sadzić razem kwiaty, wyjeżdżać na niedzielne wycieczki, smakować
regionalne smaki i odkrywać nowe miejsca. Być razem, nawet jeśli czasem
to takie trudne. Na ostatniej rozmowie z panem P., terapeutą, do którego tra-
filiśmy po interwencji M. w sytuacji ostrego kryzysu, usłyszeliśmy: 

– Miło na państwa spojrzeć. Teraz ludziom nie chce się walczyć o zwią-
zek, nie chce się nic naprawiać, łatwiej jest się rozstać, wymienić partnera na
inny model. A państwo się staracie, widać, że wam na sobie zależy. Życzę po-
wodzenia. 

To prawda, staramy się oboje, różnie nam to wychodzi, ale już się tak
nie ranimy, jak to było jeszcze rok temu, potrafimy wyhamować i zatrzymać
się przed przekroczeniem granicy, poza którą już tylko zgliszcza.

Łączy nas M. Łączy nas dom, działka, łączą plany ich/jej dalszego urzą-
dzania. Może uda nam się wyłożyć kamieniem chodniki i dróżki? Ja sfinan-
suję, a J. ułoży, w ten sposób efekt końcowy będzie wspólny? Koniecznie
trzeba wymienić okna w pokoju M., przydałoby się już malowanie całości.
Zobaczymy, co się uda, nie mam zamiaru się spinać, raczej pozwolę się rze-
czom samym dziać.

* * *

Na FB tekst, jak realizować noworoczne postanowienia. Całkiem sen-
sownie napisany. Wklejam fragment, dla przemyślenia. <http://coaching.fo
cus.pl/doskonalenie/prosto-do-celu–445?strona=3>

1. ZNAJDŹ CEL.
Wybierz taki obszar życia lub pracy, w którym najbardziej pragnąłbyś zo-

baczyć znaczny postęp albo odnieść sukces, i dokończ następujące zdania:
✔ Czy nie byłoby wspaniale, gdybym mógł…
✔ Kiedy myślę o tym, w co najbardziej chciałbym się zaangażować w życiu 

albo czego chciałbym dla ludzi, których kocham, to byłoby to… (…)

* * *

Potrafię planować i potrafię realizować swoje plany. Wytrenowałam 
to w dzieciństwie, kiedy musiałam liczyć na siebie, musiałam uprzedzać
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ewentualne zagrożenia, zostało mi to na dorosłe życie. Z wiekiem nauczyłam
się trochę odpuszczać, oduczam się perfekcjonizmu. Zawodową stroną życia
kieruję bez zakłóceń, nawet kryzys posłużył mi do pozytywnej zmiany. Go-
rzej ze sferą osobistą, tu nie da się wszystkiego zaplanować, wpisać w har-
monogram, wskazać kryteria sukcesu i monitorując realizować założone cele.
Tu już tak prosto się nie da.

* * *

Kończy się pierwszy dzień nowego roku. Trochę smutno mi minął,
wpadłam w dołek wczoraj i nie mogę się wygrzebać. Co robiłam poza pisa-
niem? 

Zaczęłam czytać książkę Romy Ligockiej Moja Romo, podoba mi się, jak
większość pozycji o charakterze autobiograficznym. Do przedpołudniowej
kawy przejrzałam najnowszą Politykę, nie znajdując w niej nic nadzwyczaj-
nego uwagi, poza niezłym felietonem Passenta Nie idę na Idę; artykułem 
Joanny Solskiej o pakiecie onkologicznym i sytuacji w służbie zdrowia; temat
dyżurny, każde włączenie telewizora to albo minister Arłukowicz albo szef
Porozumienia Zielonogorskiego pan Karpiński. Pat w negocjacjach trwa,
jutro jedna czwarta przychodni ma być zamknięta.

Obejrzałam familijny film Martina Scorsese Hugo i jego wynalazek, hi-
storię o chłopcu mieszkającym na francuskim dworcu z historią kina w tle.
Właśnie ze względu na wątek historii kina chciałam obejrzeć, do tej pory nie
miałam okazji. Nie żałuję, film dobry.

Byłam na krótkim spacerze, choć przyszła odwilż i z pięknej zimy niewie-
le zostało. Sunia nie dała się namówić, ciągle dygocze i chowa się po szafkach
na odgłos petard. Męża nie próbowałam namówić, nie lubię rozczarowań. 

Zadbałam o oponki brzuszne: kanapki z pieczoną szynką, bigos palce
lizać, kawa, makowiec, ciasteczka orzechowe, owoc kaki i garść śliwek suszo-
nych. Z herbat tylko miętowa mi ostatnio smakuje. Chyba dopiszę do nowo-
rocznym postanowień sztandarowe zadbać o siebie i stracić parę kilo.

A jutro wracając z sylwestra w górach może przyjadą wieczorem M&M.
Co prawda M. nie obiecywał, że na pewno wpadną, ale może im uda? Fajnie
by było… Czas spać.

* * *

Niestety, nie dane mi było spokojnie zasnąć. Moje złe samopoczucie za-
mieniło się w nocy w ogólny rozstrój organizmu. Było mi, mówiąc kolokwial-
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nie, niedobrze, mdliło mnie, albo jak by powiedział szwagier miałam mąty.
Próba uspokojenia niedyspozycji herbatką z melisy przyniosła odwrotny sku-
tek. Wizyta w toalecie i zwrócenie tego, co przeszkadzało, zdecydowanie 
pomogła. Dlaczego o tym piszę? Bo, obok czytania Polityki i zapisywania re-
fleksji nad sensem życia, fizjologia to też nasza codzienność. Zwłaszcza, że
mąż zaniepokojony moim stanem, wstał, zaparzył mi mięty, posiedział ze
mną i tak lody, które trzymały cały dzień, puściły. – Dobrze mieć obok siebie
kogoś, kto poda ci szklankę herbaty miętowej – powiedziałaby moja ciocia,
dodając: zwłaszcza na starość człowiek to docenia. Do starości się nie przy-
znaję, ale doceniam bycie razem w wieku dojrzałym.

Piątek 02.01.2014 r.

oc spokojna, niedyspozycje żołądkowe minęły, wyleguję się jednak, ko-
rzystając z dnia dobroci dla niedysponowanych: mąż wypuścił Sunię, za-

palił w piecu, jest miło, czytam sobie książkę Romy Ligockiej. 
Dzwoni M., przyjadą dzisiaj wieczorem, nie chce mi się już leżeć. Na

śniadanie płatki kukurydziane z mlekiem, lekarstwa i wychodzę na zakupy,
a właściwie na spacer, zakupy są przy okazji. Wyborcza z programem TV, ka-
pusta pekińska, dwie papryki, ser biały i żółty, drożdże – niewiele tego. Obo-
wiązkowy rytuał: kawa + lektura gazety; recenzje premier filmowych na
nadchodzący tydzień obiecujące. Koniecznie chcę obejrzeć Wielkie oczy i Nie-
złomnego, oba filmy na kanwie autentycznych historii. Podobnie jak w lite-
raturze, tak w kinie szukam tego, co najbliższe życiu. 

Dobry artykuł Justyny Sucheckiej Uczymy prawdziwej matematyki, roz-
mowa z Agata Ludwą, autorką matematycznej części podręcznika do II klasy.
Podoba mi się podejście: Podpowiadam nauczycielom, że matematyki można
uczyć na boisku, grając w gry planszowe rozwiązując sudoku (…), że składniki
do robienia sałatki to też zabawa w dodawanie (…). Matematyka uczona przez
ręce staje się łatwiejsza. Gdyby tak uczono matematyki w naszych szkołach,
nie mielibyśmy problemów z rozwiązywaniem zdań nietypowych, wymaga-
jących twórczego podejścia, a nie powtarzania schematów wyćwiczonych na
liczeniu słupków. Koniec kawy i lektury, jeszcze tylko sprawdzę pocztę i czas
na prace domowe.

* * *
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Wczoraj wysłałam zgłoszenie na włoską wycieczkę. Dostałam potwier-
dzenie.
From: Klub Podróży Horyzonty 
To: Małgorzata. 
Sent: Friday, January 02, 2015 11:51 AM
Subject: Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wyjazd „Włoskie smaki 
i smaczki”, symbol: RWM–1

Sz.P. Małgorzata N.
Witamy serdecznie, Potwierdzamy przyjęcie Pani zgłoszenia na wycieczkę

„Włoskie smaki i smaczki” (2–10 maja 2015), symbol: RWM–1. Cena wy-
cieczki: 1430 zł Umowę-zgłoszenie przesyłamy w załączniku, po otrzymaniu
prosimy o odesłanie nam podpisanej kopii e-mailem, pocztą lub faksem na nr
22 10 10 726, oraz wpłacenie zaliczki (400 zł/os.) w ciągu 3 dni na nasze konto.

Postanowienia noworoczne najlepiej zacząć realizować od razu.

* * *

Przygotowuję ciasto na chleb, M&M bardzo lubią pieczony przeze mnie,
z otrębami, słonecznikiem, orzechami, suszoną śliwką i posypany kminkiem.
Kiedy chleb już w piekarniku robię sernik, potem sałatkę z tuńczyka i kuli-
narne przygotowania do wizyty skończone. Obiad dziś szybki: ryż z jabłkiem
i śmietaną. Po świątecznym objadaniu się, po mojej wczorajszej niedyspozy-
cji, to propozycja idealna. Jeszcze posprzątać kuchnię, powiesić pranie; J. wy-
czyścił kominek, przygotował drewno, odkurzył. O siedemnastej już czas
wolny. M. dzwoni z trasy, właśnie wyjechali na autostradę z Krakowa w kie-
runku Rzeszowa, w domu będą około 21.00. Biorę kąpiel i mogę spokojnie
oddać się lekturze świątecznej Polityki (51/52), zostało mi kilka artykułów,
172 strony czytania porcjuję sobie od tygodnia, przedłużając przyjemność
kontaktu z dobrym dziennikarskim tekstem.

* * *

Rewelacyjny artykuł Ewy Wilk Pogubione słowa. Język mówiony i pisany
jest moim narzędziem pracy (na szkoleniach przede wszystkim mówię, w ar-
tykułach, felietonach – posługuję się polszczyzną pisaną) stąd zainteresowania
językowe. Autorka z pomocą kilku zaproszonych do współpracy autorytetów
ze świata nauki sporządziła inwentarz słów, które tracą swoje znaczenie, de-
waluują się, zanikają. Zapisuję fragmenty sporządzonego rejestru. 
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✔ Słowa muzealne, zanikające wraz desygnatem, z przedmiotem, któ-
rego przykładem może być archaiczny kałamarz, są naturalnym pro-
cesem językowym. Gorzej jednak, jak zanikają jako muzealne, czyli 
nazywające zjawisko, którego w rzeczywistości nie ma, takie słowa 
jak solidarność, braterstwo, równość, cnota (w znaczeniu arystotele-
sowskim nie anatomicznym). 

✔ Słowa niepraktyczne: autorytet zastąpiły ekspert i idol; w referen-
cjach nie wskazujemy już zalet czy przymiotów, tylko kompetencje 
miękkie, prawie nie ma już tęsknot, nadziei, coraz gorzej z miłością 
zastępowaną budowaniem relacji.

✔ Słowa nieeuropejskie: dzisiaj zamiast streszczać, wyrażać aprobatę, 
solidaryzować się częściej linkujemy, lajkujemy, niektórzy hejtują. 
Transparentny zastąpił przymiotniki: jawny, jasny, przeźroczysty, 
przejrzysty, ze szkodą dla precyzji i barwności wypowiedzi.

✔ Słowa za mizerne: w pogoni za efektem (medialnym) piszący sięgają 
po ciężki kaliber słów: afera, podłość, dupek brzmi mocniej niż wy-
kroczenie, niegodziwość, fajtłapa, stąd te ostatnie zanikają.

Mamy jeszcze słowa określone przez autorkę jako skompromitowane
(klasa robotnicza, kapitał, socjalista, społecznik, aktywista), białe karły – wy-
palone lub wyszydzone idee (ideały sprawiedliwości społecznej, etos, elita)
czerwone olbrzymy – chronicznie nadużywane (demokracja, wolność, pra-
wa człowieka), słowa zawłaszczone/przekodowane (patriota, prawda, życie,
godność).

Na początku było Słowo… Kiedy zanikają Słowa, znikają wartości. Język
stwarza rzeczywistość, kreuje jej oblicze, wpływa na nastroje, emocje. Warto
mieć tego świadomość.

* * *

– Mama, będziemy mieć małe opóźnienie, jesteśmy za Modliborzycami,
jest ślisko i nie da się jechać szybko. 

– Nie śpieszcie się, jedźcie bezpiecznie. Co wam zrobić na kolację?
– Tylko herbatę z cytryną , ewentualnie kawałek sernika, jak upiekłaś.

Cześć!
Jak dobrze mieć na kogo czekać, mieć dla kogo piec sernik i robić her-

batę z cytryną. 
Jak dobrze. 
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Sobota–Niedziela 03–04.01.2015 r.

rzyjechali i już nie mam na nic czasu, tylko na bycie razem. Kolacja ser-
nikowo-herbaciana po przyjeździe przeciąga się długo w noc, M. przy-

sypia, ma za sobą czterysta kilometrów za kierownicą, M. opowiada wrażenia
z pobytu w górach; patrzę na nich, słucham, cieszy ich bliskość, ciepło, żar-
tobliwe przekomarzania, dotknięcia mimowolne i przytulenia zamierzone.

* * *

Sobota jak niedziela, śniadanie celebrujemy, aż przechodzi w porę ka-
wowo-gazetową. J. przywiózł świeżą prasę, M. bierze Wysokie Obcasy, ja Wy-
borczą. Fajnie mieć podobne gusty z dziewczyną syna: podrzucamy sobie
tytuły książek lub po prostu się nimi wymieniamy, lubimy świeże gazety, ko-
jarzymy te same nazwiska. Oczywiście, wieloma rzeczami się różnimy, ale po-
rozumienie w sprawie czytania dobrze rokuje na przyszłość. Obiad robi się
sam z powigilijnych zapasów; odgrzewam gołąbki, o które upomnieli się mło-
dzi, a ja nie protestuję, wolę z nimi posiedzieć, pogadać niż szykować kolejne
dania, skoro gotowe, smaczne i domowe mam pod ręką. Przy gołąbkach roz-
mowa o różnych tradycjach rodzinnych, regionalnych, o tworzeniu swojej do-
mowej kuchni, w której spotyka się to, co wyniesione z domu mamy/taty,
męża/żony i tworzy nową jakość kolejnego domu. To tak jak te gołąbki. 
U nas, na P. robione z ryżu, kaszy jęczmiennej, jarskie z grzybami lub w wer-
sji mięsnej z kiełbasą w kostkę, zapiekane w brytfance. Kiedy pierwszy raz po-
dałam tak przyrządzone mężowi, bardzo dumna z siebie i swojego dania,
usłyszałam pytania: A gdzie sos? I po co ta kasza? Zamiast kiełbasy mięso mie-
lone lepsze… Chyba się wtedy obraziłam, bo nie docenił mojego starania 
i kunsztu. Potem poszłam po rozum do głowy, przegadaliśmy kwestię gołąb-
kową i teraz robię trochę tak jak u nas, trochę jak u męża, który choć spod G.,
to na kuchni l. głównie wychowany, bo teściowie po wojnie wyjechali na M.
w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Teściowa gołąbki po lubelsku robiła, czyli
z ryżem, mięsem mielonym, duszone w sosie pomidorowym, podawane 
z ziemniakami. Okazuje się, że w domu M. też gołąbki pomidorowe.

I tak sobie snujemy opowieści o zwyczajach, smakach, z których kon-
kluzja, że sztuką bycia razem jest kompromis, uwzględnianie punktu spoj-
rzenia drugiego człowieka, że zamiast walki i stawiania na swoim, lepsze jest
dogadywanie się, dopasowywanie, wzbogacanie. 

Nasza rozmowa schodzi nieco okrężną drogą na (nie)umiejętność do-
gadania się ministra Arłukowicza z lekarzami z Porozumienia Zielonogór-
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skiego. Temat gorący, każde włączenie telewizji przynosi relacje sprzed za-
mkniętych przychodni, naprzemiennie pokazywanie głosów oponentów,
wszyscy dopytują się, gdzie pani premier. 

Na popołudnie zapraszam siostrę ze szwagrem i dziećmi, wizyta M&M
to dobra okazja do rodzinnego spotkania. Hitem okazują się puzzle, które
M. (kuzyn i chrześniak syna) przynosi w prezencie i nad którymi siadają we
trójkę, uczestnicząc z doskoku w rozmowach. Siostra ze szwagrem pracują
w szkole, w której jeszcze niedawno byłam dyrektorką, podczas naszych spot-
kań wątki oświatowe pojawiają się zawsze, choć pilnujemy się, żeby szkoła
nie zdominowała tematu rozmowy.

I tak w świątecznej rodzinnej atmosferze mija sobotni dzień, rodzinka
się żegna, M&M walczą z puzzlami, z których tysięcznego chaosu części po-
woli wyłania się srebrzystobiały wilczur na tle zaśnieżonego granatu nieba
rozświetlonego poświatą księżyca. Mniej poetycko ujmując, na stole leży
sterta granatowo-szaro-białych kawałeczków, z których po trzech godzinach
powstaje ramka, łeb psa i tarcza księżyca.

Patrzę jednym okiem na film (Alicja w Krainie czarów, Burtona), drugim
okiem popatrując na młodych, już dorosłych, a tak jeszcze dziecinnych 
w tym swoim zaangażowaniu w układanie puzzli, współpracujących ze sobą
nieomal bez słów, podających partnerowi pasujące kawałki wspólnej ukła-
danki. Wzruszam się, robię im zdjęcie, chcąc ocalić od zapomnienie chwilę
rodzinnego bycia razem, chwilę spokoju, zatrzymania. Tak wiele rzeczy lubią
robić razem: żeglują, jeżdżą konno, gotują, uprawiają ogródek na balkonie
warszawskiego mieszkania, motywują się nawzajem do ćwiczeń, chodzą na
siłownię, teraz byli na nartach. Mieszkają razem, nie będąc jeszcze małżeń-
stwem i wcale mi to nie przeszkadza. Wolę, żeby się siebie nawzajem nauczyli,
poznali; żeby przysięgając kiedyś miłość, wierność i uczciwość oraz, że cię nie
opuszczę, byli świadomi wagi wypowiadanych słów… 

Przed snem nalewka z czarnego bzu i cytryny, uchowała się butelka 
z 2009 roku. W różnokolorowych kieliszkach kupionych w Wenecji pod-
czas wycieczki do Włoch smakuje wybornie. Ile razy wyciągam z pudełka te
różnobarwne szklane cacka, przypominają mi zachwyt na widok straganu 
zastawionego szkłem z Murano, rozterki, co wybrać, radość, kiedy już się zde-
cydowałam i zamieniłam kilkanaście euro na nieduże pudełko, w którym otu-
lone bibułkowymi serwetkami leżały kieliszki. Pijemy w nich tylko nalewki,
zresztą w naszym domu w ogóle niewiele się pije, jeśli już to właśnie nalewki
produkcji syna, czasem dobre wino. Kiedy po trudnym dniu wieczorem po-
prawiam sobie nastrój odrobiną trunku, dobieram kolor kieliszka do zawar-
tości: żurawinowa smakuje najlepiej w rubinowym, cytrynówka w żółtym, do
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porterówki pasuje kieliszek ugrowy, do zielonego wlewam miętówkę lub taką
jak dzisiaj – nalewkę z czarnego bzu, koloru przełamanej złotem zieleni. 

O pięknie życia decydują drobiazgi, które zostawione w pamięci błyszczą
momentami dobrych chwil…

* * *

Idziemy spać, zostawiamy młodych nad układanką, rano na stole w ja-
dalni srebrzysty wilczur podnosi łeb do księżyca w pełni. Brakuje tylko(?)
ciemnoszarej skały i granatowego nieba.

I znów skojarzenie z życiem: łatwiej zorganizować atrakcyjny wyjazd,
wręczyć prezent, zaskoczyć niespodzianką; trudniej mozolnie dzień po dniu
budować codzienność, czasem nudną, czasem jednostajną, często trudną.
Żeby układanka naszego życia była kompletna, musi być w niej miejsce i na
srebrny księżyc, i na szarą skałę.

* * *

Niedzielny obiad: barszczyk z uszkami i łazanki, kompot z czereśni. Jarski
obiad uzgodniliśmy wczoraj, zmęczeni schabami, szynkami, boczkami i kieł-
basami świąteczno-sylwestrowymi.

– Ale pachną, jak ja dawno nie jadłam łazanek!
– A ja znowu muszę ten barszcz…
– Nie musisz, mogę za ciebie wypić.
– Ale uszek nie oddam! Uszka moje!
Młodzi się przekomarzają, wszystko znika z talerzy, łazanki zostaną jeszcze

na jutro, zrobiłam specjalnie całą brytfankę, najlepiej smakują odgrzewane.

* * *

Łazanki… Był grudzień 1991, wracaliśmy ze świąt, po drodze zabraliśmy
mamę w odwiedziny do taty, który od dwu tygodni leżał w szpitalu w Rz.,
gdzie trafił po kolejnym ataku astmy. 

– Zrobię tacie łazanek, on tak lubi, a w szpitalu niezbyt karmią – wzru-
szyła mnie troska mamy, nie byli wzorem małżeństwa, ale w sytuacji zagro-
żenia inaczej reagujemy, cieplej myślimy o bliskich. 

Pamiętam, jak tato jadł te łazanki z małego rondelka, siedział w piżamie
na szpitalnym łóżku, dobrze się czuł, mówił, że powinni go już wypisać, że
już wszystko dobrze, duszności ustąpiły, ma apetyt. Pożegnaliśmy się, przed
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nami była długa droga do L., jechałam spokojna, tato ma się dobrze, z takim
apetytem jadł łazanki. 

– Może im się z mamą ułoży, może się dogadają na stare lata… – myśla-
łam, mając pod powiekami obraz taty siedzącego na szpitalnym łóżku i mamę
obok, zadowoloną, że jej się udało z tymi łazankami, że zrobiła, że smakują –
…tata już od kilku lat nie pije, mama jakby złagodniała, może będzie już lepiej?

Dwa tygodnie później zadzwoniła siostra, tato w krytycznym stanie,
wdała się sepsa, przyjedź, bo nie wiadomo, co będzie. Wsiadałam w autobus,
w Rz. byłam po dwudziestej, poszłam od razu do szpitala, tata leżał, poznał
mnie, niewiele mówił, był bardzo słaby. 

– Dobrze, że przyjechałaś, źle ze mną, boję się, boję się zimna – głaskałam
go po ręce, łzy dusiły mnie w gardle, nie wiedziałam, co powiedzieć. Zasnął,
posiedziałam jeszcze chwilę, pojechałam do siostry mieszkającej w Rz. Obu-
dziłam się gwałtownie o czwartej nad ranem, usiadłam na łóżku, cała się te-
lepałam, coś się stało, coś się stało, byłam pewna, nie chciałam nazwać tego,
co stać się mogło. Po ósmej weszłyśmy z siostrą do sali, w której leżał tato,
łóżko było puste, pościel zdjęta. Tato zmarł piętnastego stycznia 1992 roku 
o czwartej, byłam ostatnią osobą z rodziny, która widziała go żywego, z którą
rozmawiał. Miał 64 lata, był tylko dziewięć lat starszy ode mnie w tej chwili.
A ja mam tyle planów, tyle do przeżycia. Zawsze, kiedy robię łazanki, przy-
pominam sobie tatę siedzącego na szpitalnym łóżku i jedzącego z apetytem
kluski z kapustą przywiezione przez mamę w rondelku.

* * *

Piknięcie telefonu. – Dojechaliśmy – esemes od M. Za chwilę drugie pik-
nięcie: My już w domu – M. Miłość to pamiętać o esemesie do tego, kto został
i czeka na wiadomość o bezpiecznym dotarciu na miejsce. 

* * *

W domu zapadła cisza, składamy ławę, odświętne podkładki na obrus
trafiają do szuflady, wycieram sztućce, te dla gości, wkładam do pudełka, po-
rządkuję gazety, wracam do artykułu zaczętego rano, kiedy jeszcze młodzi
spali. Wspomnienie o Stanisławie Barańczaku napisała Joanna Szczęsna, 
w kolejnym tekście o zmarłym niedawno poecie autorstwa Michała Rusinka
zakreślam myśl wartą zapisania: Słowa nie są podległe rzeczywistość, ale są jej
elementami, współtworzą ją, reagują na nią. Zabawa słowami to nic innego,
jak poważne owych słów traktowanie. (GW, 2/2015) 
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Kolejny dobry tekst Katarzyna była Wielka, rozmowa Małgorzaty Niem-
czyńskiej z Ewą Stachnik, autorką powieści o słynnej carycy: Kiedy kobieta
jest zdecydowana i podejmuje własne decyzje, zbiera o wiele więcej krytyki niż
tak samo postępujący mężczyzna. Kobiety u władzy ocenia się ostrzej i mniej
sprawiedliwie.

* * *

Niedziela dogasa, w kominku żarzy się dębowe polano. Kończy się dwu-
tygodniowy odpoczynek, moje prywatno-świąteczne ferie szkoleniowca. Od
jutra wracam do pracy, w tym tygodniu mam, co prawda, tylko jedno szkolenie,
za to od dwunastego stycznia czeka mnie kilkudniowy maraton, potem wyjazd
do W. na spotkanie mentorów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.
Chciałabym jeszcze w styczniu pójść ze dwa – trzy razy do kina, spotkać się 
z koleżankami; poza tym muszę zrobić zestawienie szkoleń, jest potrzebne fir-
mie, z która współpracuję, do kolejnego przetargu w projekcie doskonalenia
nauczycieli, muszę jeszcze… Zatrzymuję się, nie, ja już nic nie muszę, ja CHCĘ 
i wiele mogę.

Poniedziałek 05.01. 2015 r.

godnie z postanowieniem zabieram się do pracy. Zaczynam od załatwienia
maili. Na szczęście niewiele tego: wysyłam obiecane materiały do przygo-

towywanej koncepcji pracy przedszkola w B. Prowadzę tam warsztaty i konsul-
tacje w ramach projektu Wspomaganie pracy szkół i placówek w powiecie
lubelskim. W ubiegłym roku szkolnym pracowałam jako ekspert w tym samym
projekcie zatrudniona na umowę zlecenie przez Wojewódzki Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w L., miałam pod opieką 4 szkoły; w bieżącym roku przetarg
wygrał Ośrodek Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Kolejna umowa
zlecenie, prowadzę szkolenia w sześciu placówkach, (w każdej mam do zreali-
zowania 42 godziny od października do czerwca), dodatkowo szkolę z innych
tematów, jeśli jest takie zapotrzebowanie. Gdybym tylko chciała, mogłabym
mieć więcej ofert, jednak biorę wyłącznie szkolenia z zagadnień, na których się
naprawdę znam, mam wystarczającą wiedzę, a przede wszystkim doświadczenie
i praktykę. Takie podejście przynosi dobre rezultaty, w kartach ewaluacyjnych
po szkoleniach dominują pozytywne opinie na temat zajęć, to motywuje. Każde
szkolenie staram się dopasować do placówki, poznać jej problemy, możliwości,
tak, aby nauczyciele mogli z niego maksymalnie skorzystać.
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Przedszkole w B. dostało potrzebne materiały, druga pozycja do zała-
twienia dzisiaj, to zestawienie szkoleń potrzebne TWP jako dokumentacja
do kolejnego przetargu. Tym razem projekt wspomaganie pracy szkół rozpo-
czyna się w powiecie kraśnickim. Trochę daleko, ale połączenia komunika-
cyjne regularne, w kilku placówkach już prowadziłam szkolenia. 

* * *

Pracę przerywa telefon.
– Dzień dobry, dzwonię z oddziału WODN w Z. Dostałam pani numer 

z L., mogę zająć chwilę? Czy weźmie pani szkolenie na temat ewaluacji ze-
wnętrznej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym? Tylko koniecznie w przy-
szłym tygodniu, najlepiej w godzinach przedpołudniowych?

– Niestety, to raczej nie będzie możliwe, od poniedziałku to czwartku mam
umówione szkolenia, jedynie piątek wolny. Problem w czym innym, na ewa-
luacji się znam, jednak młodzieżowy ośrodek wychowawczy to specyficzna pla-
cówka, dlatego raczej nie podejmę się tego szkolenia. 

– Szkoda, ma pani opinię profesjonalisty, polecono nam panią jako eks-
perta od ewaluacji. Może jednak da się pani namówić?

– Dziękuję za dobre słowa, właśnie dlatego, aby nie stracić renomy i wy-
pracowanej opinii, nie chce podejmować się tematów, w których nie mam oso-
bistego doświadczenia. Dziękuję za propozycję, polecam się na przyszłość. Do
widzenia. 

Trochę mi szkoda odrzuconej propozycji, lubię szkolenia z ewaluacji,
kiedy kończę, widzę często taki charakterystyczny błysk zrozumienia i ak-
ceptacji w oczach nauczycieli, którym na wejściu ewaluacja kojarzy się wy-
łącznie z papierologią i narzuconymi z góry wymaganiami. A to przecież
naprawdę może być okazja do dowiedzenia się czegoś nowego o swojej pracy,
możliwość korekty działań lub upewnienia w ich skuteczności. Ewaluacja
jest okazją do rozwoju, pod warunkiem otwarcia się na informację i chęć
zmiany. Poza tym w Z. dawno nie byłam, po szkoleniu mogłabym połazić po
mieście i wrócić wieczorem. I spore pieniądze, bo daleko, a dzień i tak prze-
znaczam na szkolenie, niezależnie czy jadę na zajęcia blisko, czy daleko. Ale
ten młodzieżowy ośrodek, nie znam się na tym. – Dobrze zrobiłam – upew-
niam się w podjętej decyzji. Wracam do przerwanej pracy, otwieram folder
Wykaz szkoleń.

* * *
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Pierwszy obszar, w którym mam wykazać, że prowadziłam co najmniej
160 godzin zajęć z dorosłymi to ocenianie kształtujące. Mój ukochany temat;
ocenianie wspierające rozwój ucznia ma wielu zwolenników, niestety, jeszcze
więcej nauczycieli nie rozumie strategii oceniania kształtującego jako cało-
ściowego działania szkoły/nauczyciela i utożsamia je z oceną opisową. Wkle-
jam do specjalnej tabelki przeprowadzone szkolenia rad pedagogicznych
(dominuje temat Ocenianie kształtujące gwarancją sukcesu dydaktycznego 
i Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych
sprzyjających uczeniu), dodaję kilkugodzinne kursy doskonalące prowadzone
w WODN, kurs grantowy zamówiony przez kuratorium (Ocenianie kształ-
tujące jako rozwiązanie metodyczne sprzyjające uczeniu się – grant nr 12 –
40 godz.), dopisuję zajęcia prowadzone w L. C. w ramach projektu Lekcje ina-
czej (dwa razy po 16 godz.), podliczam, wychodzi 167 godzin od listopada
2012 do grudnia 2014. Dodając do tego pracę mentora w kursie Oceniania
Kształtującego Nauczycielskiej Akademii Internetowej i osobistą praktykę 
w stosowaniu wybranych elementów OK, mogę wykazać się całkiem niezłym
dorobkiem i doświadczeniem. 

Kolejne zestawienia dotyczą ewaluacji pracy szkoły, budowania koncepcji
pracy placówki i współpracy nauczycieli. Tematyka ewaluacyjna to mój konik,
szkolenia przygotowujące do ewaluacji zewnętrznej mają stały popyt; poza
tym w ubiegłym roku w trzech szkołach prowadziłam zajęcia projektowe
(Obszar 23: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?, 3 x 42 godz.), w li-
stopadzie 2014 kuratoryjny kurs grantowy (Ewaluacja wewnętrzna szkoły/
placówki oświatowej w świetle rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicz-
nego – grant nr 9, 40 godz.); po podliczeniu okazuje się, że potrzebną liczbę
160 godzin znacznie przekraczam. 

Gorzej z uzbieraniem wymaganej liczby godzin szkoleniowych w ob-
szarze nr 9: Budowa koncepcji pracy szkoły. W tamtym roku jedna szkoła 
w projekcie (42 godz.), do tego kilka szkoleń rad pedagogicznych, warsztaty
prowadzone dla przedstawicieli szkolnych społeczności; w tym roku przed-
szkole w B., ale to dopiero początek, niewiele godzin. Przypominam sobie za-
jęcia, które prowadziłam dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego z zarządzania
rok temu, duży 40 godzinny moduł Projektowanie pracy szkoły, analizuję ko-
lejne tematy, większość jak najbardziej pasuje do koncepcji placówki (misja,
wizja, program wychowawczy, program profilaktyki, model absolwenta, stra-
tegie rozwoju). Prowadziłam zajęcia dla dwu grup, zatem spokojnie doliczam
80 godzin. Tym sposobem oczekiwaną liczbę doświadczenia szkoleniowego
mam wykazaną. Dodając do tego dwadzieścia lat doświadczenia na stano-
wisku kierowniczym i zrealizowaną z powodzeniem autorską koncepcję
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szkoły przyjaznej, twórczej, otwartej na środowisko, mogę z powodzeniem
przekazywać innym swoje doświadczenia.

Do przygotowanych zestawień potwierdzających doświadczenie szko-
leniowe w pracy z dorosłymi, dodaję wykaz publikacji (współpracuję z Dy-
rektorem Szkoły, Wydawnictwem J. R., Meritum, publikowałam w Nowej
Szkole i Gazecie Szkolnej). 

Praca idzie szybko, nauczona doświadczeniem, że warto archiwizować
dokonania, prowadzę systematycznie wykaz przeprowadzonych szkoleń od
2012 roku, dopisuję kolejne publikacje. Zrobiony z zewnętrznej potrzeby bi-
lans uświadamia mi, że podjęta dwa lata temu decyzja była jak najbardziej
słuszna, że potencjał zgromadzony w pracy nauczyciela, wicedyrektora, dy-
rektora teraz procentuje. Myślę, że droga zawodowa: nauczyciel – wicedy-
rektor – dyrektor – ekspert – trener – mentor jest naturalnym sposobem
rozwoju i samorealizacji. 

Wysyłam przygotowane wykazy do firmy i skreślam drugi punkt z za-
dań na najbliższy tydzień. Zapisywanie planowanych działań, a potem suk-
cesywne ich wykreślanie pomaga w organizowaniu pracy, motywuje do
dalszych czynności, dyscyplinuje. To ważne, kiedy człowiek sam dla siebie
jest szefem.

* * *

Co dzisiaj jeszcze? Późne dosyć śniadanie (ryż z mlekiem), praca przy
komputerze, spacer na zakupy i tradycyjnie chwila przy kawie z gazetą. Do-
minuje temat służby zdrowia, pat w negocjacjach między ministerstwem 
a lekarzami nadal trwa. Zostawiam politykę, skupiam się na recenzjach fil-
mów, koniecznie chcę obejrzeń Wielkie oczy Burtona, niestety, nie grają 
w Multikinie, gdzie mam bliżej, tylko w Cinema City. Może w środę się wy-
biorę? Na obiad odgrzewane łazanki, jeszcze lepsze niż wczoraj, pewno dla-
tego, że trochę przymało ich było. Popołudnie komputerowe.

* * *

W trakcie telefon od B., próba wciągnięcia mnie w konflikt personalny
w szkole, która kiedyś była filią zarządzanego przeze mnie zespołu szkół. 
B. lubię, mimo jej nieco kontrowersyjnego charakteru, a może właśnie dla-
tego, ale nie mam ochoty występować w roli rozjemcy, mediatora między
skonfliktowanym gronem. – Grono się podzieliło, ludzie sobie nie ufają, to już
nie ta szkoła – usłyszałam. Nie dziwi mnie to, w szkole od września rządzi
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nowa pani dyrektor, która wygrała konkurs wbrew wszelkim przewidywa-
niom, wbrew woli rodziców, nauczycieli, za to z poparciem peeselowskich
władz. Nikt jej wcześniej nie znał, ona nie zna szkoły, środowiska, to nauczy-
cielka z sąsiedniej gminy, bez doświadczenia, za to ze znajomościami i popar-
ciem jedynie słusznej w naszym regionie zielonej partii. Nowa pani dyrektor
nie ma pomysłu na nieźle funkcjonująca placówkę, w szkole na stanowisku
nauczyciela została poprzednia dyrektorka, znająca każdego rodzica, każde
dziecko, każdą cegłę w szkolnym budynku. I grono się podzieliło: atmosfera
ciężka, podejrzenia, brak współpracy, kłótnie. 

Podobnie było (jest nadal) w mojej dawnej szkole. Tyle razy słyszałam
od spotkanych nauczycieli, rodziców: To już nie jest TA szkoła. Takie życie. 
Ja zamknęłam za sobą etap bycia dyrektorem. I teraz nie mam ochoty na wy-
słuchiwanie personalnych pretensji, kto co komu o kim. Nie, szkoda emocji,
szkoda czasu, dlatego nie spotkam się z B., chyba na wiosnę, żeby o kwiatach
na tarasie porozmawiać.

* * *

Wieczorem zostawiam komputer, odpuszczam sobie przygotowania do
szkolenia, zrobiłam już dużo. Zagrzebuję się pod pierzynę, rado cicho gra,
od kaloryfera nagrzewa się pościel, od pościeli ja – błogie chwile z książką.
Kończę Moja droga Romo R. Ligockiej. Tak jak wiele poprzednich pozycji tej
autorki i ta oparta jest na doświadczeniach życia. Bohaterka, osiemnastolet-
nia dziewczyna wchodzi w dorosłość – sama, bez matki, która w Wiedniu 
i tylko przysyła pieniądze, paczki; bez bliskich, za to z wojenną traumą ży-
dowskiego dziecka. W rozmowie Romy dzisiejszej z Romą sprzed kilkudzie-
sięciu lat jest wybaczenie, zrozumienie, akceptacja. Ile trzeba przeżyć, aby
zrozumieć siebie, aby sobie wybaczyć, aby się zaakceptować i przytulić? Moje
pisanie to też szukanie siebie, to zrozumienie świata.

* * *

Po kolacji (kanapki z domowym pasztetem z królika, moja specjalność,
do tego ćwikła z chrzanem i zielona herbata, na deser Vastan na cholesterol)
telewizyjny seans filmowy. Rewelacyjny film Jak zostać królem, fabularyzo-
wana historia króla Jerzego, zmagającego się z wadą wymowy. Dobre, solidne
kino, obejrzeliśmy oboje z przyjemnością.

Moje oczy protestują przeciwko wpatrywaniu się w ekran, słyszę sygnał
kończącego się Szkła Kontaktowego, może uda się położyć przed północą?
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Ostatnio coraz później idę spać, co skutkuje coraz późniejszym wstawaniem.
Czas przywrócić normalny rytm dnia.

Wtorek 06.01.2014 r.
Święto Trzech Króli

nocy nie śpię, a może budzę się i już wiem, że trudno będzie z powro-
tem zasnąć. Jedna myśl ciągnie drugą, którą, zanim się sprecyzuje, już

kolejna zaciemnia i wciska się pod powieki i następna, i robi się wielkie kłę-
bowisko myśli, próba rozplątania się nie udaje, zaczynam od początku i znowu
wszystko się gmatwa, nakłada. Otwieram oczy, patrzę w noc. Jest jasno, ale to
jeszcze nie ranek. Pełnia, księżyc zagląda przez szybę. To dlatego nie śpię,
można by ustawiać fazy księżyca kierując się moimi bezsennościami. Sunia
wyczuwa psim zmysłem, że nie śpię, zaczyna się kręcić, popiskiwać. Nie da
spokoju, póki nie wstanę, zadowolona zbiega po schodach, dalej do drzwi, 
w księżycowej poświacie widzę merdający ogon ucieszony nocną prze-
chadzką. Na dworze mróz, psina skrobie w balkonowe drzwi, wracamy do sy-
pialni, zagrzebuję się pod pierzynę, otulam polarową miękkością, leżę, wresz-
cie sen przychodzi. I znowu przysypiam, wstaję przed dziesiątą, J. zostaje 
w łóżku.

Spotykamy się przy jego późnym śniadaniu, przy mojej kawie i z niepo-
trzebnego komentarza rodzi się całodzienne milczenie, może to lepsze niż
próba wyjaśniania nieodmiennie przechodząca w wypominanie i odgrzeby-
wanie przeszłości. Nauczyłam się, zawsze umiałam, uciekać w milczenie, 
w obojętność, wyciszam emocje, tylko żal kolejnego zepsutego świątecznego
dnia. Nie potrafimy być razem, kiedy praca nie zaprząta myśli, kiedy uświa-
damiamy sobie, jak niewiele nas łączy i jak wiele łączyć by mogło. Klasyczny
małżeński klincz.

* * *

Oglądam transmisję z orszaków Trzech Króli. Fajna ta nowa tradycja,
szkoda, że nie mam wnuków, to rodzinne święto, pochód, na który ludzie
idą z dziećmi, wnukami, są razem, cieszą się, uczą radosnego świętowania,
tak rzadkiego w naszej kulturze i tej religijnej, i tej świeckiej.

Zaczynam Sońkę Ignacego Karpowicza, to ostatnia książka spod choinki.
Nastrój opowieści o zakazanej miłości zauroczeniu Polki/Białorusinki, do Jo-
achima, Niemca, jest daleki od radości telewizyjnej relacji, która w tle mojego
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czytania, ale współgra z moim nastrojem, milczeniem i smutkiem. Zachwyca
mnie język powieści, wielowarstwowa narracja, metaopowieść, perełki sty-
listyczne. W szkolnej bibliotece zamówiłam sobie Ości, ostatnią powieść 
Karpowicza, nominowaną do Nagrody Nike. Już się cieszę na ciąg dalszy ob-
cowania z jego prozą.

Podejmuję decyzję, nad którą zastanawiam się od trzech dni. Otwieram
komputer, wpłacam zaliczkę na konto majowej wycieczki. Lubię w sobie kon-
sekwencję w realizacji planów, marzeń. Ten majowy tydzień, który spędzę 
w Rawennie, Ferrarze, San Marino, Urbino i Wenecji, będzie przez najbliższe
cztery miesiące moim motywatorem, tematem nocnych myśli, treścią prze-
wodników i wyszukiwanych w Internecie informacji. Będzie potwierdzeniem
sensu dodatkowej pracy, skoro daje mi możliwość realizacji marzeń. I nie prze-
szkodzi mi w tym zły humor i marudzenie męża, który najchętniej posadziłby
mnie na przyzbie, żebym się czasem nie zmęczyła i nie zachwyciła życiem.
Mamy inny pogląd na życie po zawale, tylko to był /jest mój zawał i moje życie.

* * *

Idę na wieczorną mszę. Mróz się wzmaga, dobrze, że wyciągnęłam z szafy
nieużywane jeszcze w tym roku puchate palto. Wełniana czapka i komin, ku-
pione na przedwiośniu na wyprzedaży w Solarze, z kolorowym wzorem, chro-
nią przed zimnem. W kościele dużo ludzi, po mszy spotkanie opłatkowe
wspólnot parafialnych. Zabieram poświęconą kredę, zamieniam kilka słów 
z siostrą i jej rodziną, dziękuję za propozycje podwiezienia, chcę się przejść,
mam ostatnio za mało ruchu, za mało świeżego powietrza. Miałam nadzieję,
że dzisiaj gdzieś się wybierzemy, ale poranna sprzeczka zniweczyła plany. Mąż
wybrał telewizor. Powoli wracam do domu, księżyc już wysoko, zapowiada
mroźną i (bezsenną dla mnie?) noc.

* * *

Pierwszy news w Faktach: przełamanie impasu na linii ministerstwo
zdrowia – związkowcy z Porozumienia Zielonogórskiego. Minister korzy-
stając ze świątecznego dnia i nastroju zaprosił przedstawicieli lekarzy na roz-
mowę. Negocjacje trwają od trzech godzin, wszyscy mają nadzieję, że jutro
przychodnie będą otwarte, a pacjenci przestaną być zakładnikami w sporze
władzy z częścią lekarskiego środowiska. Różnie oceniam działania ministra
Arłukowicza, tym razem jednak podoba mi się jego determinacja i chęć
ukrócenia wpływu związkowców na służbę zdrowia. 
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Tak naprawdę w ostatnich latach działania i postulaty każdej grupy
związkowców: nauczycieli, pielęgniarek, górników, odbieram jako walkę 
o swoje stanowiska, interesy, kariery. Na taką ocenę wpłynęły osobiste do-
świadczenia; na początku pracy należałam do Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, byłam nawet prezesem oddziału. To wtedy poznałam zakulisowe
manipulacje, ocenę wartości ludzi przez pryzmat ich przydatności związko-
wej, zasadę popierania swoich w konkursach na dyrektorów szkół. Kiedy zo-
stałam dyrektorem, wypisałam się ze związku, nie chciałam być kojarzona 
z konkretną grupą pracowników. Nauczyciele związkowcy w mojej byłej pla-
cówce, pełniący funkcje związkowe chroniące ich przed zwolnieniem, to 
w większości pracownicy mierni, zainteresowani tylko ochroną swojego tyłka,
ukrywający prawdziwe intencje pod płaszczykiem frazesów o troszczeniu się
o interesy pracownicze i dobro ucznia. Wyjątki tylko potwierdzają regułę.

Aktualny dyrektor szkoły to były prezes ZNP, za poparcie związkowe 
w konkursie zapłacił, zwalniając dwie wicedyrektorki, powołane przeze mnie
na te stanowiska na czas nieokreślony, i na ich miejscach lokując prezeskę
ZNP oraz byłą przewodniczącą NSZZ Solidarność i żonę radnego z komisji
konkursowej. Cóż, poparcie w konkursie kosztuje, trzeba się było odwdzię-
czyć. Obie odwołane wicedyrektorki zaskarżyły procedurę i powody odwoła-
nia ich ze stanowiska do sądu pracy, sprawy wygrały, dostały odszkodowanie,
niestety, związkowy geriatryczny triumwirat (określenie środowiska, średnia
wieku nowego(?) zespołu kierowniczego zbliża się do sześćdziesięciu lat) za-
rządza szkołą, ze szkodą dla tej ostatniej, ale to już inna historia. Jakaś dygresja
mi się zapisała, widocznie miałam potrzebę nazwania złych zjawisk. 

A rozmowy w ministerstwie trwają, dziennikarze koczują pod minister-
stwem, mróz się wzmaga, ma być nawet kilkanaście stopni, powiedzieli w ra-
diowych wiadomościach.

Sprawdzę, co słychać na Facebooku, obejrzę Szkło Kontaktowe, poczy-
tam trochę i pójdę spać. Jutro czeka mnie pracowity dzień, koniec świątecz-
nego rozleniwienia.

Środa 07.01. 2014 r.

dla wielu osób praca staje się pasją. Pasja to coś, co lubimy, jest dla nas
ważna i chętnie poświęcamy jej energię i czas.(…) Istnieje coś takiego jak pasja
harmonijna. Praca może być czymś bardzo absorbującym, ale możemy tę ak-
tywność kontrolować. Wówczas zajmuje nam dużo czasu, ale pozostaje w har-
monii z pozostałymi aspektami życia. Bardzo często taka pasja wzmacnia
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pozytywne emocje związane z pracą. Człowiek czuje się dumny, zadowolony,
spełniony, ma poczucie, że dużo osiąga.(GazetaPraca.pl 1/2015 s. 3)

Zapisuję fragment rozmowy Agaty Kinasiewicz z profesorem Sylwiuszem
Retowskim opublikowanej w poniedziałkowym dodatku do Gazety Wybor-
czej. Podczas lektury przy porannej kawie zainteresował mnie tytuł Opętani
pracą. Praca zawsze była dla mnie bardzo ważna, jednak nie uważam się za
pracoholika w negatywnym tego słowa znaczeniu. Praca, jaką teraz wykonuję:
pisanie artykułów, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, bycie mentorem
w kursach internetowych, daje mi dużo satysfakcji, motywuje i stwarza moż-
liwości rozwoju i samorealizacji. Lubię pracować, pracuję, bo chcę, nie zmusza
mnie do tego sytuacja ekonomiczna. Powiedziałabym raczej, że mam szczę-
ście, bo robię to, co lubię i jeszcze mi za to płacą. Będąc nauczycielem, wice-
dyrektorem, dyrektorem także lubiłam swoją pracę. Jednak na wszystkich tych
stanowiskach były działania, których sensu nie widziałam; były zadania ab-
sorbujące czas i energię, niepowodujące pozytywnych zmian. Funkcja dyrek-
tora to dodatkowo ogromna odpowiedzialność za wszystko i wszystkich, bez
wystarczających mocy decyzyjnych i kompetencji sprawczych. Dzisiaj, oce-
niając ten etap życia z perspektywy doświadczeń osobistych (zawał, problemy
małżeńskie), myślę, że moje ówczesne zaangażowanie miało wszelkie objawy
pasji obsesyjnej.

Profesor Retowski mówi:
– Pasja obsesyjna to pasja budowana na zasadzie uzależnienia. Jednostka

odczuwa wewnętrzny przymus do angażowania się w nią. Jeśli tego nie robi,
pojawiają się negatywne objawy, na przykład lęk. Żyjemy głównie tym, co się
dzieje w pracy. Jednocześnie taka pasja pozostaje w silnym konflikcie z innymi
aspektami życia. Pożera te aspekty, a po jakimś czasie niewiele z nich zostaje.
(…) Musimy się nauczyć obserwować swoje emocje. Jeśli nasza praca prowadzi
do silnego stresu, braku satysfakcji, jeśli pojawiają się symptomy psychosoma-
tyczne, czyli podupadamy na zdrowiu, to powinno dać do myślenia. 

Mnie dało. Pozostałam przy pasji, zamieniając obsesję na harmonię. Po-
trafię odciąć się od komputera, umiem wyłączyć tryb myślenia przydatności
szkoleniowej (czyli, gdzie mi się to przyda), staram się robić inne rzeczy nie-
związane z pracą zawodową: ogród, kino, wycieczki, gotowanie, pieczenie.
Ale z przyjemnością wracam do pracy, kiedy kończy się okres odpoczynku,
który sama sobie wyznaczam uwzględniając cykl roku szkolnego. Dziś defi-
nitywnie skończyłam przerwę świąteczną.

* * *
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Zgodnie z wczorajszym postanowieniem wstałam wcześniej. Bez prze-
sady, godzinę wcześniej niż ostatnio mi się zdarzało, czyli o dziewiątej. Ściszona
na noc komórka już mrugała, pokazując dwa nieodebrane połączenia. 

– Nie tylko ja wracam do pracy – myślę i oddzwaniam do szkoły w T.
Prowadzę tam jutro szkolenie, umawiam się na odebranie mnie z dworca, do
miejscowości położonej kilka kilometrów od Ł. nie ma żadnego dojazdu. 

Przy śniadaniu (płatki kukurydziane z mlekiem + porcja lekarstw: are-
plex, beta ZK, axtil) włączam TVN 24. Główna informacja: po czternastu 
godzinach negocjacji podpisano porozumienie Ministerstwa Zdrowia z Po-
rozumieniem Zielonogórskim. Minister postawił na swoim: nie dodał pienię-
dzy, wycofał się jednak z możliwości jednostronnego zmieniania warunków
umowy bez wypowiedzenia. Osiągnięto kompromis, przychodnie otwarte,
zadowolone obie strony. Wydaje się, że większy sukces negocjacyjny odniosła
strona rządowa. I dobrze, od początku konfliktu nie przekonywały mnie ar-
gumenty związkowców.

* * *

Siadam do komputera, sprawdzam pocztę. Prośba od pana A., jednego 
z moich SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie wspoma-
ganie pracy szkół) o podanie planowanej godziny rozpoczęcia warsztatów 
w szkole w P. Wysyłam, dodając terminy i godziny ustalone z przedszkolem 
w B. Zgodnie z założeniami projektu to ja od SORE powinnam dostawać takie
informacje, ale przekonałam się, że jak sama dopilnuję terminów, to potem
nie mam niespodzianek w postaci zaskoczonej dyrekcji, która nic nie wiedziała
o zajęciach lub zapomniała, bo SORE nie zadzwonił. Kolejny mail to prośba
od słuchaczki kursu kwalifikacyjnego z zarządzania o sprawdzenie pracy dy-
plomowej. Otwieram od razu przesłany dokument, czytam, praca przejrzysta,
spójna, poprawnie stosowane przypisy, bibliografia. Na tle innych sprawdza-
nych prac ta wyróżnia się rzetelnością i konkretnym ujęciem tematu. Nanoszę
kilka poprawek, odsyłam z krótką informacją.

Dzwoni telefon, tym razem WODN, firma, z którą współpracuję od 2012
roku. Propozycja szkoleń: jedno na temat promocji i budowania wizerunku pla-
cówki w gimnazjum w T., drugie o alternatywnych metodach ewaluacji we-
wnętrznej w Młodzieżowym Domu Kultury w W. Oba tematy bardzo lubię,
mam dużo przykładów, terminy w lutym mi pasują, w T. prowadziłam już dwa
szkolenia, widocznie są zadowoleni, skoro proszą o kolejne; do W. choć daleko,
chętnie pojadę, przy okazji pospaceruję, lubię klimat miasteczka trzech kultur.
Potwierdzam przyjęcie, proszę o przesłanie mailowo zamówienia z danymi.
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Biorę się za przygotowanie prezentacji na jutrzejsze szkolenie w T. Przy-
gotowanie to za dużo powiedziane, szkolenia z oceniania kształtującego prowa-
dzę często, ostatnie miałam na początku grudnia, teraz tylko zmieniam daty,
nazwę placówki, dodaję kilka slajdów na temat celów lekcji i nacobezu, usuwam
część dotyczącą informacji zwrotnej, jestem umówiona z dyrektorką na dwie
części szkolenia, co daje mi możliwość dokładniejszego zaprezentowania za-
gadnienia. Drukuję program, listę obecności, odliczam potrzebną liczbę kart
ewaluacyjnych, sprawdzam wykorzystywane na zajęciach pomoce (kolorowe
karty do zastosowania techniki świateł, patyczki, którymi demonstruję zasadę
niepodnoszenia rąk, zestaw pytań kluczowych, klepsydrę do mierzenia czasu
ćwiczeń), pakuję laptop, dorzucam ostatni numer Dyrektora Szkoły do czytania,
gdybym przyjechała za wcześnie i się nudziła. Jestem gotowa na jutrzejsze za-
jęcia, mogę skreślić kolejną pozycję z terminarza i brać się za następne zadanie.
Do obiadu udaje mi się jeszcze przygotować konspekty i materiały szkoleniowe
na poniedziałek, wysyłam do SORE do sprawdzenia strony formalnej, ja odpo-
wiadam za treści merytoryczne, sorowcy mają dopilnować numeracji, nazew-
nictwa, liczby godzin. 

Znowu telefon, tym razem z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. 
– Pani M., czy poprowadziłaby pani zajęcia na kursie kwalifikacyjnym 

z zarządzania? Ma pani kwalifikacje, doświadczenie i świetne referencje, a nam
brakuje trochę kadry.

– Chętnie, tylko zależy, jaki temat, program kursu znam, nie wszystkie za-
gadnienia mi leżą. No i kiedy, bo terminy zimowe zajęte. 

– Szukamy kogoś do prawa oświatowego i organizacji procesu pedagogiczne-
go w warunkach reformy systemu edukacji, co do terminów, to kwiecień albo maj,
tylko w weekendy…

– Prawo odpada, znam się na tym, ale prowadzić szkolenie na ten temat to
co innego, nie podejmę się. Organizacja procesu w warunkach reformy – spokojnie.
W końcu przez dwanaście lat organizowałam ten proces w warunkach permanen-
tnej reformy oświatowej, proszę o podanie terminów, to potwierdzę, kiedy mogę.

Uzgadniamy terminy, pytam o stawkę za godzinę, nie targuję się, za dwa
dni dostanę więcej niż połowę miesięcznego dodatku dyrektorskiego w szkole
z 30 oddziałami. I to jest też ten dodatkowy pozytywny aspekt mojej sytuacji 
i wyższości obecnej kondycji zawodowo-ekonomicznej nad statusem po-
przednim. Wolę być nauczycielem emerytem całkiem przyzwoicie zarabiają-
cym na szkoleniach, niż zaharowanym dyrektorem z poczuciem niedoceniania
finansowego.

* * *
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Obiad szybki, barszczyk z pierogami z kapustą, opróżniam zamrażalnik
ze świątecznych zapasów, mąż nie marudzi, bo lubi, ja też. Rzucam sondująco
propozycję wyjazdu do kina, niestety, brak entuzjazmu, samej mi się nie chce,
bo zimno, poza tym, mam ochotę na seans w towarzystwie. Wysyłam esemesa
do M., niestety, dziś nie może, nie skończyła jeszcze poprawiać prac z prób-
nego egzaminu, a musi oddać do piątku. Trudno, kina dziś nie będzie.

– A do fryzjera się nie wybierasz? – pytanie męża uświadamia mi, że chyba
powinnam, dzwonię do zaprzyjaźnionej pani A. i umawiam się od razu, ma
po południu wolny termin, dzięki temu będę jutro wyglądać. Przed wyjściem
mieszam jeszcze ciasto na znikające rogaliki (przepis od siostry, do tej pory
niesprawdzony) i wstawiam je do lodówki, będzie gotowe, jak wrócę. 

– Tylko się ciepło ubierz, mróz coraz silniejszy zapowiadali, że nawet kil-
kanaście stopni ma dzisiaj być. A może po ciebie wyjechać? – pytania męża to
próby zamazania naszego wczorajszego milczenia, wiemy oboje, że to nie ma
sensu, że obojgu z tym źle. 

– Nie, dzięki, muszę się ruszać, bo święta mi w boczki weszły, będę za go-
dzinę, możesz pozmywać.

I już jestem, strzyżenie bez czesania, bo i tak muszę przy takim mrozie
chodzić w czapce, najlepiej sprawdza się króciutka fryzurka, zresztą taką lubię
najbardziej, kiedyś wypróbuję na zapałkę, może w wakacje. Wracam, ciasto
urosło w lodówce, co wydaje mi się zaskakujące, ale tak ma być zgodnie 
z przepisem. Szybko robię dwie blachy rogalików z powidłem śliwkowym,
wstawiam do piekarnika i mamy gotową kolację. Pachnące rogaliki, gorące
mleko, kominek, choinka, pies na fotelu – atrybuty domowego spokoju?

* * *
Świat nie jest taki sielski. Fakty zaczynają się od informacji o ataku ter-

rorystycznym w Paryżu. Dwaj zamaskowani napastnicy zaatakowali redakcję
czasopisma znanego z satyrycznych rysunków na tematy religijne, zginęło 
12 osób, trwa poszukiwanie terrorystów. W Polsce trwają poszukiwania 
drugiego z braci zaginionych przed Nowym Rokiem niedaleko Ł. Starszego 
znaleziono utopionego w płynącej nieopodal domu rzece L. Sto dni pani pre-
mier Kopacz prawie niekomentowane, wydarzenia we Francji zdominowały
wszystkie programy informacyjne.

Nie mam ochoty na telewizję, zaglądam na FB (…).

* * *
Idę spać. 
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Czwartek 08.01.2014 r.

staję po ósmej, przy śniadaniu (kanapki z domowym pasztetem z królika,
zielona herbata, porcja lekarstw) oglądam TVN 24. Kolejna strzelanina

w Paryżu, demonstracje w geście solidarności z zabitymi dziennikarzami.
Zmarł Tadeusz Konwicki, następne wielkie nazwisko polskiej literatury w ram-
kach urodził się – zmarł. 

Otwieram komputer, przed wyjazdem na szkolenie sprawdzam pocztę.
Miły mail od pani, której wczoraj odesłałam poprawioną prace dyplomową.

Dobry wieczór, Pani M., dziękuję za ekspresową odpowiedź, a na dodatek
tak miłą:) Wszystkie sugestie Pani wzięłam sobie do serca i już poprawiłam.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie W.S.

Kolejny mail z przedszkola w B:
Witam serdecznie. Przesyłam Pani informacje zebrane w tabeli z naszego

przedszkola. Bardzo przepraszam, że nie dotrzymałam terminu – miało być do
5 stycznia, ale z racji przerwy nie mogłam wcześniej skonsultować się z Panią
Dyrektor. Mam nadzieję, że nie sprawiłam Pani kłopotu. Serdecznie pozdrawiam
i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, A.S. 

Uśmiecham się, przemiła dziewczyna, bardzo obowiązkowa, sama zade-
klarowała, że będzie efekty naszej pracy warsztatowej zbierała i przesyła je do
konsultacji. Dobrze się z nią współpracuje. 

Przed wyjazdem jeszcze kawa plus wczorajsze rogaliki, czeka mnie ponad
dwugodzinna podróż. Na szczęście bus przyjeżdża punktualnie, nie marznę
długo na przystanku, droga do Ł. mija szybko. Lubię jeździć, to czas, kiedy
mogę po prostu myśleć, obserwować mijający za oknami krajobraz, nic innego
nie muszę, nikt niczego ode mnie nie oczekuję, po prostu jadę.

* * *

W gminie S. to już moje szóste szkolenie, wszystkie na temat oceniania
kształtującego, kolejne zamówione na pierwszy dzień ferii. Dyrektorzy pole-
cają mnie sobie nawzajem, a ja z przyjemnością przyjeżdżam tu, bo choć da-
leko od szosy, to nauczyciele sympatyczni, otwarci, chętni do doskonalenia.
Duża w tym rola dyrekcji, bo od lidera zależy głównie klimat placówki. Po
drodze do T. rozmawiam z wiozącą mnie panią o sytuacji gminnej oświaty.
Chwali wójta, właśnie oddano do użytku kolejny nowy budynek, mimo
spadku liczby uczniów, nie grozi im zamykanie placówek. Po raz pierwszy je-
stem w Zespole Szkół w T. zachwycam się nowoczesną bryłą budynku, kiedy
wchodzę do środka zachwyt rośnie, przepiękne okrągłe patio zadaszone
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szklaną kopułą łączy zbiegające się z trzech stron przeszkolone korytarze. Po
raz pierwszy jestem w tak ciekawie rozwiązanej przestrzeni szkolnej.

– Nie mamy jeszcze mebli, wykorzystujemy stary sprzęt, wprowadziliśmy
się na Dzień Nauczyciela, ale w takich warunkach chce się pracować, do nie-
dawna chodziliśmy do ubikacji na dworze. 

Sala, w której mam prowadzić szkolenie, jeszcze zajęta, rozmawiam przy
herbacie z paniami w pokoju nauczycielskim, mówię o swoim zachwycie
szkołą, gratuluję wyników ewaluacji zewnętrznej, sprawdziłam na stronie
Systemu Ewaluacji Oświaty, obie placówki i szkoła podstawowa i gimnazjum
otrzymało literki B, oznaczające wysokie efekty pracy.

* * *

Zaczynam szkolenie. Na początek lodołamacz: ćwiczenie przełamujące
lody, zachęcające do aktywności, zaspokajające ciekawość. To zadanie na
dobry początek – jedna z technik oceniania kształtującego. 

– Proszę Państwa, pytanie jest punktem wyjścia do podjęcia wysiłku od-
krywania świata, dowiedzenia się, rozwiązania problemu. Brak pytania to
brak autentycznego, wewnętrznego zaangażowania. Pytanie jest kluczem do
działania.

Zanim się przedstawię, proszę o pytania. Każdy ma prawo zadać jedno
pytanie. Na pytanie mogę odpowiadać tylko TAK lub NIE. Celem jest uzyska-
nie, jak największej porcji informacji na mój temat.

Widzę zaskoczenie na twarzach nauczycieli, jednak słyszę pierwsze py-
tanie, potem kolejne:

– Czy jest pani nauczycielem?
– Tak.
– Czy uczy pani dzieci?
– Nie.
– Czy pracuje pani w szkole?
– Nie. 
– Czy jest pani pracownikiem kuratorium?
– Nie.
– Czy ma pani dzieci?
– Tak.
– Czy skończymy wcześniej?
– Nie. Kilka osób się śmieje. 
– Czy ma pani psa?
– Hmm. Czy suczka to pies? – myślę i decyduję się na odpowiedź: – Tak.
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– Jakie książki pani lubi? Milczę, pytanie jest sformułowane niezgodnie
z zasadą, nie mogę na nie odpowiedzieć, ktoś podpowiada koleżance: nie mo-
żesz tak pytać. 

– Czy lubi pani kryminały? 
– Nie.
– Czy lubi pani szkolić nauczycieli?
– Tak. Uśmiecham się, to pytanie prawie zawsze pada, a ja z jednakową

przyjemnością odpowiadam twierdząco. Powoli pytania się wyczerpują, ja
osiągnęłam swój zamierzony cel, nawiązałam kontakt ze słuchaczami, dalej
już standardowo przedstawiam program, cele szkolenia, kryteria sukcesu,
czas pracy, przewidywaną przerwę. 

Czas mija szybko, kolejne omawiane zagadnienia (strategie oceniania
kształtującego, cele lekcji, nacobezu, pytania kluczowe, informacja zwrotna)
staram się ilustrować krótkimi praktycznymi zadaniami. Do odpowiedzi 
zapraszam korzystając z podpisanych imionami uczestników patyczków 
losowanych z kubeczka, to sprawia, że wszyscy starają się być skupieni,
uczestniczyć w aktywnie w zajęciach. Kiedy po trzech godzinach proszę 
o udzielenie informacji zwrotnej, w jakim stopniu udało nam się wspólnie
zrealizować zakładane cele, na ile zrozumieli strategie oceniania kształtują-
cego, widzę podniesione zielone karteczki, gdzieniegdzie pojawia się żółta.
Technika świateł (czerwone – nie wiem, zielone – wiem, żółte – wiem częścio-
wo), to możliwość szybkiego uzyskania informacji, polecam ją uczestnikom
do wykorzystania. Na koniec podpowiadam, gdzie można znaleźć rozszerze-
nie omawianych zagadnień, polecam lektury autorstwa Danuty Sterny, wresz-
cie rozdaję karty ewaluacyjne. 

Do Ł. jadę z nauczycielką, która tam mieszka, wsiadam do busa i dwie
godziny później jestem w domu. Zaczynają się Wiadomości.

* * *

Dzień pracy jeszcze się nie kończy. Przeglądam karty ewaluacyjne. 
Z przyjemnością czytam opinie uczestników wpisane w rubrykę Uwagi 
na temat kadry prowadzącej: wysoki profesjonalizm, tworzy właściwą atmo-
sferę pracy, szkolenie przebiegało sprawnie, ciekawa prezentacja, profesjona-
lizm, dobra komunikatywność i tempo zajęć, świetne przygotowanie, zreali-
zowanie wszystkich założonych celów, osoba bardzo kompetentna i rzeczowa,
szkolenie bardzo interesujące, zajęcia prowadzone profesjonalnie. I dla ta-
kich opinii chce się przygotowywać kolejne dobre zajęcia. Uwag negatyw-
nych brak. 

86

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 86



Sporządzam raport, wysyłam do firmy zlecającej szkolenie razem z kon-
spektem i kartą realizacji. Folder z podpisem Ocenianie kształtujące_ Zespół
Szkół w T. mogę archiwizować.

* * *

Czeka na mnie dzisiejsza Wyborcza z Dużym Formatem, czeka najnow-
sza Polityka, nie zaglądałam dziś na FB. Muszą poczekać. Mąż niezadowolony
z mojego powrotu do szkoleniowego rytmu czeka (?) przed telewizorem,
kończy się Szkło Kontaktowe. 

Na szczęście Sunia się nie obraża, nie ma mi za złe, rozciągnięta w fotelu
obok wiernie mi towarzyszy. Jej uczucie jest niezależne od okoliczności 
i stałe. I tego trzymać się trzeba.

Piątek 09.01.2014 r.

aczynam tradycyjnie: śniadanie (grzanki z jajkiem i serem żółtym, mleko,
lekarstwa), w towarzystwie męża i TVN 24. Czarna seria trwa: zmarł

Józef Oleksy, we Francji nadal trwają poszukiwania terrorystów. Dobrych
wiadomości brak. Idę na górę, otwieram komputer, sprawdzam pocztę.

Podziękowanie ze szkoły, w której wczoraj prowadziłam szkolenie, miłe:
Witam!
Piszę z prośbą o przesłanie materiałów z dzisiejszego, a właściwie to już

wczorajszego, szkolenia w T. Szkolenie bardzo nam się podobało! Jesteśmy rów-
nież zainteresowani książką, którą nam pani pokazywała. Będziemy wdzięczni
za materiały. W.G

Odpowiadam od razu, wysyłam materiały, link do książki Danusi Sterny
Uczę (się) w szkole. Świetna publikacja, nie można jej kupić, jest dostępna wy-
łącznie poprzez zamówienie na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Po-
lecam ją na szkoleniach, dzięki temu mam pewność, że osoby zainteresowane
OK znajdą rozszerzenie zagadnień, które prezentuję.

Kolejny mail, to zaproszenie na spotkanie mentorów Studiów Podyplo-
mowych Liderów Oświaty. 

Drodzy mentorzy,
22–23 stycznie spotykamy się w Wildze. (…) W załączeniu przesyłam list

od L. – zacznijcie od niego – L. wyjaśnia, co nas czeka i co znajduje się w po-
zostałych załącznikach.

Czekam na odzew w sprawie dojazdu. M. M.  
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Otwieram załącznik od L. – Kierowniczki SPLO. 
Drogi zespole SPLO! Drogie Trenerki i Trenerze, Mentorki i Mentorze! 
Witam w nowym roku 2015, którym mam nadzieję podobnie jak poprzed-

nie będzie pełen ekscytujących zmian. Pracę w SPLO zaczynamy w tym roku
w styczniu w W. (…)

Tematem spotkania będzie program SPLO, który chcemy dostosować do
programy SUS, którego jesteśmy częścią. Analizując program skupiać się bę-
dziemy głównie na modułach kursu internetowego. Prawdopodobnie treści mo-
dułów kursu lub pojedyncze zadania trzeba będzie ułożyć w innej kolejności.
Zależy też nam na uzupełnieniu modułów o nowe zadania i o literaturę. Po-
dyskutujemy również na temat sposobu sprawozdawania oraz komentowania
sprawozdań.

Bardzo chcielibyśmy, aby kurs był oparty na dialogu, aby mentorzy byli
włączeni w zmiany, jakie w szkołach są przeprowadzane i mieli wpływ na ja-
kość pracy dyplomowej przygotowywanej przez uczestników SPLO. Te oczeki-
wania są zgodne z wizją SPLO i pragniemy wspólnie zastanowić się jak je
wprowadzić w życie. (…)

Wilga o tej porze roku może być piękna, ale zimna. Nie zapomnijcie o skar-
petkach i szalach. 

Pozdrawiam w imieniu swoim, M. i J. L. 

Cieszę się na ten wyjazd, na spotkanie z ludźmi, którzy tworzą nowe ob-
licze polskiej szkoły. Absolwenci Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty
to elita oświatowej kadry kierowniczej. Kontakt z prof. Janem Potworowskim
za każdym razem jest inspiracją, a nasze dyskusje nad konstruktywnymi
zmianami w edukacji ciągną się długo w noc, a potem przenoszą na forum
internetowe. Poza tym, przy okazji wyjazdu do Warszawy odwiedzę M&M,
zajrzę do Złotych Tarasów, może wyskoczymy do Teatru Och.

Poczta załatwiona, biorę się do pracy. Zaplanowałam na dzisiaj przygo-
towanie materiałów na poniedziałkowe szkolenie w P. Konspekt i materiały
szkoleniowe dla uczestników zrobiłam jeszcze przed świętami, pozostała ak-
tualizacja prezentacji, przygotowanie ćwiczeń. Idzie mi szybciej niż myśla-
łam, skracam wykorzystywaną w ubiegłym roku prezentację, przekonałam
się, że zasada mniej znaczy lepiej sprawdza się w warunkach szkoleniowych.
Rozszerzam za to zakres ćwiczeń praktycznych, grono znam, wiem, że nie
będzie problemu z aktywnością. Do dwunastej zaplanowane na dzisiaj zada-
nia mogę skreślić.

* * *
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Przy kawie przeglądam repertuar kin. Rezerwuję bilety na Dzikie histo-
rie, reżysera Damiana Szifrona co prawda nie znam, ale nazwisko producenta
Pedro Almodovara zachęca; utwór jest na krótkiej liście nominacji do Oscara
jako film nieangielskojęzyczny, ma bardzo dobre recenzje. Może uda mi się
namówić męża, jeśli nie, jadę sama. Tak bardzo mi się chce wyjść z domu,
chce mi się kina, od trzech tygodni nigdzie nie byliśmy, nie licząc wyjazdów
na szkolenia, wyjść na zakupy i do kościoła. 

Chwila przekonywania, jedziemy obydwoje, bardzo się cieszę, od razu
mi się humor poprawił. Mąż też w dobrym nastroju, razem robimy obiad
(smażony karp, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej), naczynia zostawiamy
w zlewie i jedziemy do L. 

W kinie pustawo, to wczesny weekendowy seans, film grany jest dzisiaj
jeszcze dwa razy. Od pierwszych ujęć wciąga; nie przepadam za czarnym hu-
morem i brutalnymi scenami, jednak zaskakujące zwroty akcji, pozornie ab-
surdalne a jednocześnie możliwe wydarzenia, przykuwają uwagę. Spoiwem
sześciu historii są ludzkie emocje, a raczej moment, w którym puszczają ha-
mulce, a ludzie wybuchają. Myślę sobie, komu nigdy nie puściły hamulce,
niech pierwszy uderzy kamieniem. 

Wychodzimy z kina, robimy drobne zakupy spożywcze, żeby jutro rano
się nie zrywać, jeszcze Wyborcza z programem telewizyjnym, wracamy do
domu w dobrych nastrojach, ja zadowolona, bo byłam w kinie, mąż zado-
wolony, bo ja jestem zadowolona… tak to działa.

W domu sięgam jeszcze raz po artykuł Bez hamulców z ostatnich Wy-
sokich Obcasów, rozmowę Agnieszki Jucewicz z Magdaleną Nowicką, psy-
chologiem. Zapisuję fragmenty: 

Nosimy w sobie większe przyzwolenie na to, żeby wyżyć się na kimś bli-
skim – mężu czy dziecku – niż na szefie. Wybuchamy, kiedy wiemy, że nie spotka
nas za to sroga kara. (…)

Dlaczego czasem reagujemy niewspółmiernie do sytuacji? Kiedy na przy-
kład tłumimy złość wobec partnera, bo nie chcemy zrzędzić, a potem, wbrew
naszym intencjom eksplodujemy, to często jest to konsekwencja naszego lęku
przed emocjami i ich okazywaniem. Zwłaszcza tych bardzo intensywnych. 
(…) Najlepszym sposobem na to, by rozładować napięcie i poprawić sobie na-
strój jest wysiłek fizyczny. (WO, 1/2015)

Coś wiem na ten temat, po naszych trudnych rozmowach, uciekam na
kilka godzin na rower lub sprzątam cały dom, z myciem okien włącznie. 
Pomaga.

Ale dziś to niepotrzebne, w domu ciepło, każdy robi to, co lubi: ja przy
komputerze, mąż przed telewizorem, Sunia w fotelu. Czas spać?
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Sobota 10.02.2015 r.

eniwy bliski poranek, nigdzie nie musimy się śpieszyć, zakupy zrobione,
za oknem plucha jak w listopadzie, gdzie ta zima? Wstajemy po dziesiątej,

mąż pali w centralnym, przygotowuję śniadanie: jajecznica ze swojską kieł-
basą, której kawałek jeszcze z poświątecznych zapasów się ostał w lodówce,
papryka, razowy chleb, zielona herbata z cytryną. Obowiązkowa porcja le-
karstw, mąż choruje na POCP od 2008, jest na rencie z zakazem pracy, ja po-
zawałowiec od sześciu lat. Oboje powinniśmy przestrzegać diety, mąż jest
bardziej restrykcyjny, ja pozwalam sobie na małe odstępstwa, w końcu je-
dzenie jest jedną z przyjemności w życiu. 

Kierując się tą zasadą piekę keks, lubimy ciasto do kawy, a domowe sma-
kuje zdecydowane lepiej, i wiemy, co jemy cytując klasyka, a właściwie kla-
syczkę, z TVN.

* * *

Przed południem praca nad materiałami szkoleniowymi; w poniedziałek
zaczynam kilkudniowy maraton z przerwą na piątek i sobotę. Na szczęście
wszystkie prezentacje na szkolenia w następnym tygodniu wymagają tylko
aktualizacji, zmiany danych, dopasowania do konkretnej placówki, jednak
skompletowanie całości zabiera trochę czasu. Do obiadu udaje mi się zrobić
konspekty, materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe na wtorek; wysyłam do
firmy, przed szkoleniem odbiorę wszystko wydrukowane i skserowane. 

Mąż przygotował obiad (potrawka z kurczaka z ziemniakami i kompot),
gotowanie wychodzi mu całkiem nieźle, a ja mogę się dzięki temu skupić na
pracy umysłowej.

* * *

Jakoś nam się sobota rozłazi, nic nam się nie chce; mnie nie chce się już
siedzieć przed komputerem, w telewizji nic ciekawego, zapada decyzja: je-
dziemy do L., do Galerii Olimp na zakupy, czyli po nowemu shopping. Wczo-
raj przed kinem wypatrzyliśmy fajną marynarkę na wyprzedaży, ale mąż się
nie mógł zdecydować, teraz żałujemy, bo marynarka dobrej jakości, a cena
korzystna. Na szczęście jeszcze jest, rozmiar pasuje, cena o połowę niższa od
wyjściowej też nam się podoba, zwłaszcza, że jako stała klientka mam do-
datkowo 25% kolejnej zniżki, w ten sposób sportową granatową marynarkę
z drobnego sztruksu kupujemy za 120 zł, przy cenie początkowej 320 zł. Szu-
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kamy czegoś dla mnie, kto szuka ten znajdzie, puchowa kurtka w kolorze
ecru za 75 zł (cena wyjściowa 200zł) trafia do torby z zakupami. Spacerujemy
jeszcze po galerii, zaglądamy do sklepów, lubimy to oboje. Tu zaszła zmiana
w naszych zwyczajach, jeszcze dwa lata temu wspólny wyjazd na zakupy był
niemożliwy, momentalnie między nami iskrzyło.

Teraz okazuje się, że można i sprawia nam to przyjemność; zaskakujące,
że ja szybciej rezygnuję ze shoppingu, jestem bardziej konkretna, wiem, po
co i gdzie jadę, co chcę kupić. Mąż odkrywa przyjemność oglądania, zasta-
nawiania się, porównywania cen. A może chodzi tu o przyjemność bycia
razem, do niedawna stan prawie niemożliwy? Jeszcze zakupy w Rossmanie,
płyn do kąpieli, ciepłe kolorowe skarpetki, jestem zmarzluchem, marzną mi
bardzo stopy, uwielbiam fajne wełniane skarpetki; w kiosku Wyborcza z Wy-
sokimi Obcasami, w Aldiku mąka razowa na chleb, drożdże i pieczarki, może
jutro upiekę pizzę?

Wracamy do domu, pada deszcz. Domowe porządki: mąż ogarnia ko-
tłownię, kominek i kuchnię, ja odkurzam i ścieram podłogę, robię kolację
(kanapki z rybą lub pasztetem, ogórek kiszony, herbata). Oglądamy relację 
z Gali Mistrzów Sportu, dzwoni telefon, to G., moja najstarsza siostra stęsk-
niła się i chce pogadać.

Starsza ode mnie sześć lat, była nauczycielka z kwalifikacjami do geo-
grafii, przyrody, fizyki i zajęć technicznych, od kilku lat na emeryturze. 
W przeciwieństwie do mnie, matki jedynaka, ma liczną rodzinę: czworo
dzieci, wszystkie w związkach, pięcioro wnucząt, z których najstarsza W. koń-
czy gimnazjum, najmłodszy W. w tym roku zacznie podstawówkę. Kolejny
wnuk w drodze. Trochę zazdroszczę siostrze rodzinnych spotkań, radości 
z kolejnych osiągnięć wnuków; gwaru przy świątecznym stole. Ale kiedy wra-
cam z odwiedzin do swojego domu, doceniam ciszę, spokój, możliwość pracy
w swoim gabinecie, planowania wyjazdów na wycieczki i do sanatorium.
Każda z nas po prostu realizuje swoją wersję życia. 

Rozmawiamy o naszych synach, siostra wydała za mąż trzy córki, naj-
starszy W. mieszka ze swoja partnerką, na razie bez ślubu.

– Najważniejsze, że są szczęśliwi, że się kochają, że mogą na siebie liczyć –
mówię. I opowiadam o M&M, o ich grudniowej podróży na Wyspy Zielonego
Przylądka, o Sylwestrze w górach, o pobycie u nas. Pytam o stan mamy, jest
coraz gorzej, nie ma z nią kontaktu, na szczęście jeszcze wstaje, potrafi sama
zjeść, skorzystać z toalety. Mama… Mama zasługuje na oddzielną opowieść.

Kończymy rozmowę, dobrze jest mieć siostrę, z która można pogadać.
Wracam do męża i telewizji, do ścisłego finału Gali Mistrzów Sportu weszli
Kamil Stoch, Mariusz Wlazły i Michał Kwiatkowski. 
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Dzwoni telefon. O tej porze?

– Chcieliśmy was poinformować, że właśnie zarezerwowaliśmy salę na
nasze wesele, termin jest jeszcze do potwierdzenia, pasuje wam pierwszy czy
drugi weekend października 2016?

– ………………synu, jak ja się cieszę, Boże, jaka jestem szczęśliwa, tata
też się cieszy…

– …babcią zostaniesz? – żartuje z boku mąż. 
– …jak ja się cieszę, każdy termin jest dobry, jak ja się cieszę, że się zde-

cydowaliście, pamiętajcie, że każdą waszą decyzję akceptujemy, możecie na
nas liczyć, ale to wy decydujecie, to wasze życie, tak bardzo się cieszę… 

…chyba płaczę, tak dawno nie płakałam ze szczęścia. I rozmawiam dalej,
na przemian z M. i M., M. opowiada o wybranym lokalu, o zaletach terminu
w październiku, a ja odpowiadam chyba niezbyt przytomnie, wszystkie szcze-
góły są mniej ważne, najważniejsza jest ta decyzja, ten konkretny już termin,
ich usankcjonowana planami ślubu i wesela pewność bycia razem.

Jak opisać radość matki jedynaka, kochającej swego syna może zbyt
mocno, bezrozumnie, kochającej jego dziewczynę, która od pierwszej chwili
ujęła całą rodzinę swoją bezpośredniością, urokiem; jak opisać chwilę, w któ-
rej jedyne dziecko mówi ci, że się już zdecydowało, że to ta najważniejsza
osoba, że termin ślubu właśnie ustalili. Jak to opisać? Jak utrwalić jedną 
z najpiękniejszych chwil w życiu matki? Jestem szczęśliwa.

* * *

Otwieram folder ze zdjęciami młodych: poznali się na Majorce, M. był
bosmanem na Kapitanie Borchardzie, M. przyjechała na rejs. I zaiskrzyło. To
już dwa lata. Byli razem w Tajlandii, pływali wokół Szwecji, Danii, Norwegii,
Irlandii, przepłynęli we trójkę na żaglówce Kanał La Manche w drodze do
Francji, ostatnio na Wyspach Zielonego Przylądka. Wzruszam się, łzy roz-
mazują ostrość fotografii.

Idę do męża, napiję się dobrego wina, może sobie jeszcze popłaczę, może
po prostu przytulimy się i będzie nam dobrze. Nasze dziecko jest szczęśliwe.
Czy można chcieć czegoś więcej?
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Niedziela 11.01.2015 r.

Radiu L. Ryszard Rynkowski śpiewa Intymnie… (…)
Tak by mogło być? Tak jest, w uładzonej słowami rzeczywistości lite-

rackiej? To by było zbyt oczywiste, za proste, za cukierkowe. Podobno ludzie
tak mają. Podobno.

* * *

Nie dam sobie zepsuć niedzieli, wczorajszego szczęścia, myślenia o pla-
nach moich dzieci. Moje dzieci… Chyba tak mogę już nazywać ich oboje?
Gdybym sobie chciała wymarzyć córkę, pewnie by mi wyobraźni zabrakło
na wymyślenie takiej jak M. Mam wspaniałego syna, dojrzałego mężczyznę,
który kocha i jest kochany, z jego narzeczoną dobrze się rozumiemy, będę
kiedyś super babcią. I tego trzymać się trzeba.

A że małżonek ma kolejny zły dzień z niewiadomego powodu i chce się
na kimś wyżyć, tylko mnie mając pod ręką? Bywa. 

Wczoraj długo siedzieliśmy w nocy, wiedziałam, że i tak nie zasnę. Oglą-
daliśmy wybrany przez młodych lokal, żartowaliśmy, było dobrze. I jeszcze
rano dobrze było. A potem luźno rzucona przeze mnie uwaga, że za dużo
tych ziemniaków obrałeś, wystarczyłby ten biały rondelek i atak agresji, awan-
tura. Wiem, ziemniaki były pretekstem, to jak zupa, co była za słona, tylko
naprawdę nie wiem, gdzie tkwi przyczyna. Jakbym wiedziała, to by była
szansa uniknięcia. Próba rozmowy wywołuje kłótnie, próbowałam wiele razy,
więc milczę. Milczymy oboje. Tylko dlaczego i po co?

* * *
Uciekam w pracę, choć to niedziela, choć miałam, chciałam mieć inne

plany. Jakiś wyjazd do L., świętowanie decyzji M&M. J. obrażony z powodów
niewiadomych, na dworze plucha, ciemno od skłębionych chmur, wieje wiatr,
że i psa by nie wygonił. 

Siadam do komputera, biorę się za przygotowanie zajęć. Przeglądam
prezentację, dodaję do starej wersji animacje, aktualizuję podstawy prawne.
Przygotowuję konspekt, materiały dla uczestników, praca idzie mi bez en-
tuzjazmu, niezrozumiałe zachowanie męża uwiera, boli jak ząb, który nawia-
sem mówiąc, też pobolewa. Dwójka chwieje mi się już od miesiąca, jest nie
do uratowania, ale nie mam odwagi się z nią drastycznie rozstać, i tak się
kiwa, pobolewa i przypomina o swojej obecności. Ech, życie.

* * *
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Kawa, keks, gazeta. Niedzielne południe. Zaczynam od Polityki (2/2015),
wczoraj przejrzałam, lekturę wybranych tekstów zostawiając na wolniejszy czas. 

Wychowani mordercy to nie jest dobry tytuł na niedzielę. Czytam, Elż-
bieta Turlej próbuje wyjaśnić, jak mogło dojść do zbrodni w Rakowiskach,
jaki splot okoliczności, sytuacji spowodował, że dwoje osiemnastolatków 
z tak zwanych dobrych domów, wychowanków katolickiego gimnazjum, li-
cealistów z prestiżowych szkół, zabiło w makabryczny sposób rodziców chło-
paka, jako powód podając sprzeciw wobec ich związku. Matki obojga były
nauczycielkami, babka dziewczyny to była dyrektorka szkoły. Teza artykułu
z konsekwencją udowadniana przez autorkę brzmi: zawinił system wycho-
wania. Kolejne argumenty na poparcie tezy: nadmierny rygoryzm na prze-
mian z liberalizmem, nieuwzględnianie społecznych potrzeb dziecka, brak
wystarczającej akceptacji w domu, pogarda dla słabości, tłumienie emocji,
brak rozmowy. Czy to może tłumaczyć zasztyletowanie własnej matki i ojca,
świadome, zaplanowane, realizowane z determinacją? Ta zbrodnia przekra-
cza granice wyobraźni, ludzkiego pojmowania, dlatego tak poszukujemy wy-
tłumaczenia, racjonalnych przesłanek: bycia pod wpływem narkotyków (nie
byli) w stanie upojenia alkoholowego (nie stwierdzono), choroba psychiczna
(badania w trakcie).

Szukam czegoś pokrzepiającego, Rodzina100+ Marty Mazuś pozwala
odetchnąć od makabrycznej tematyki. Portret dwu wiekowych pań, 107 let-
niej i jej 84 letniej córki wywołuje uśmiech, pozwala wierzyć w piękno 
gatunku ludzkiego wbrew oznakom degrengolady. I jeszcze jeden dobry,
optymistyczny tekst: Tabliczka marzenia, także autorstwa Elżbiety Turlej, 
o niekonwencjonalnych a skutecznych metodach nauczania matematyki.
Czas na obowiązki domowe.

* * *

Nietypowy obiad niedzielny: pierogi z serem i ziemniakami. Nie mam
ochoty na żadne mięsne dania, chyba efekt przesytu świątecznego. Wychodzą
mi wyjątkowo dobre, jem sama, mąż ignoruje, ostentacyjne smaży sobie ja-
jecznicę na cebuli. Żebym ja wiedziała, o co mu chodzi? Zachowuję dystans,
nie daję się sprowokować komentarzom na swój temat, mam doświadczenie
w ignorowaniu złośliwości, choć w głowie zostają, uwierają i bolą rozgrzebane
w nocy, kiedy przypomniane zaskoczą znienacka. Wracam do pracy, to sku-
teczny i wypróbowany sposób na ucieczkę od złych emocji. W lecie pewno
bym już była na kilkugodzinnej wycieczce rowerowej, ale dzisiaj wyjście 
z domu kojarzy mi się z dodatkową karą, na którą, na Boga, nie zasłużyłam,
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przynajmniej nic o tym nie wiem. Sprzątam po obiedzie, myję naczynia, mrożę
nadwyżkę pierogów, będą jak znalazł na poszkoleniowe wieczorne powroty.

* * *

Wieczorne Fakty. Relacja z XXIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy kontrastuje z milczącym marszem solidarności i protestu przeciwko
terroryzmowi. Świat zachodniej cywilizacji protestuje przeciwko fanaty-
zmowi, islamizacji, przeciwko barbarzyństwu i zabijaniu SŁOWA strzałami
z kałasznikowa i ciosami maczety. Kolejne doniesienia to zerwanie rozmów
ze związkowcami, na jutro zapowiadany strajk górników w obronie likwido-
wanych kopalń. Strażacy pomagają usuwać straty po nocnych wichurach. 
Odcinek Ciszy nad Rozlewiskiem też pełen smutku, zdrady, szantażu. Tylko
piękne mazurskie pejzaże bronią uroku filmowej opowieści. Tęsknię za
wiosną, za zielenią.

* * *

Nie dam się pesymizmowi. Ocalę w sobie radość wczorajszego wieczoru.
Patrzę na zdjęcia M&M z wyjazdu do Tajlandii dwa lata temu, z rejsu wokół
wybrzeży Irlandii, z Wysp Zielonego Przylądka. Oboje piękni, młodzi, z po-
mysłami i pasją. 

Kiedyś mój syn, podczas jednej z nielicznych kłótni w okresie dojrze-
wania, powiedział do mnie: Mama, albo mnie wychowałaś i mi zaufasz, albo
nie. To były bardzo mądre słowa mojego dziecka. 

– Synu, wychowałam Cię, więc Ci ufam – powtarzałam sobie wiele razy
w chwilach zwątpień. Było warto. Jestem dumna z M.

Poniedziałek 12.01.2014 r.

Po trudnym dniu spałam spokojnie, potrafię wyciszać emocje. Mąż wy-
prowadził się do swojego pokoju, śpi osobno. Szczerze mówiąc, bardziej mnie
to ucieszyło, jak zmartwiło, w naszych obecnych relacjach bilans zysków i strat
osobnego spania jest dodatni dla mnie. Szczegóły pominę.

Czytam sobie do poduszki, nie obawiając się, że światło może przeszka-
dzać, że czytanie jest odbierane jako lekceważenie współśpiącego. Lektura za-
wodowa: Jesper Jull Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli,
rodziców? Książkę polecali sobie nawzajem znajomi z FB, nazwisko duńskiego
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pedagoga i terapeuty znałam z wcześniejszych publikacji, a postulowana idea
zaufania zamiast przymusu i restrykcji w szkole, prawdziwych relacji zamiast
bezosobowych kontaktów, jest mi bardzo bliska.

* * *

Budzik ustawiony na ósmą pozwala podrzemać jeszcze pół godzinki,
mobilizuję się jednak i wstaję. Zanim pojadę na szkolenie, chcę ogarnąć jesz-
cze kilka spraw. Nastawiam płatki owsiane na mleku, palę w piecu, włączam
TVN 24 – podczas śniadania (owsianka z orzechami) orientuję się, co w świe-
cie. Nocne wichury pozbawiły prądu połowę Polski, na szczęście nikt nie zgi-
nął, rozmowy przedstawicieli rządu z górnikami zerwane, żony górników
jadą do Warszawy, górnicy strajkują w kopalni, premier Kopacz jedzie na
Śląsk, prezes Kaczyński będzie wspierał strajkujących i obiecuje, że wszystko
będzie dobrze, byle go wybrali. Za strącenie samolotu nad Ukrainą winni są
Rosjanie, stwierdzili niezależni badacze. 

Chyba wystarczy tego świata, czas do pracy, wyłączam telewizor, idę na
górę i włączam komputer. Zaczynam od poczty.

Pierwszy mail w sprawie lutowych zajęć w Warszawie: 
Szanowna Pani,
Pozwalam sobie przypomnieć się ws. prowadzenia zajęć „Rola dyrektora

w promocji i budowaniu wizerunku placówki” (…) Adresatami seminarium
będą dyrektorzy placówek oświatowych ze stażem pracy do 3 lat. Seminarium
jest realizowane w ramach projektu Vademecum dyrektora na starcie (…) 

W związku z organizacją zajęć mam kilka próśb do Pani. Będzie mi po-
trzebny

– krótki biogram zawodowy 
– dane potrzebne do przygotowania umowy. (…)
Pozdrawiam B.L.
W.C.I.E.-S. i S.
Odpowiadam od razu, kwestionariusz z danymi osobowymi oraz bio-

notkę mam gotowe, wysyłam, potwierdzam terminy, uzgadniam sposób
przygotowania materiałów dla uczestników. Szkolenia w Warszawie to śmie-
tanka pracy trenerskiej, za godzinę dostaję trzykrotną wartość stawki szko-
leniowej na L. Do tego frajda: ja, była wiejska dyrektorka, szkolę dyrektorów
stołecznych placówek, jak budować wizerunek. Niestety, takie okazje nie zda-
rzają mi się zbyt często, satysfakcja merytoryczna i finansowa – bardzo wy-
soka. Przy okazji odwiedzę M&M.

96

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 96



Kolejny mail od D., szuka zastępstwa na cztery dni szkoleniowe w To-
runiu w projekcie też dla dyrektorów. Temat mi bliski, warunki odpowiadają,
miejsce atrakcyjne, niestety, wszystkie proponowane styczniowe terminy
mam zajęte. Odpisuję, dziękuję za pamięć, polecam się na przyszłość.

Jeszcze tylko potwierdzić termin i tematykę zajęć na kursie kwalifikacyj-
nym w niedzielę, podziękować koleżance za pamięć i zapisanie na wyjazd ze
szkoły do teatru na Seks nocy letniej Woody’ego Allena, (pracownicy i emeryci
nie płacą, sfinansowano z funduszu socjalnego) i mogę brać się do pracy.

Kilka minut na FB. Dowiaduję się, że obchodzimy Dzień Sprzątania
Biurka, zapisuję stosowną myśl Alberta Einsteina: Jeżeli zabałaganione biurko
jest znakiem zabałaganionego umysłu, znakiem czego jest puste biurko? Posta-
nawiam niczego na swoim biurku nie zmieniać, to, co na nim jest, uznaję za
bałagan kreatywny. 

Biorę się do roboty: przeglądam prezentację na dzisiejsze szkolenie,
robię roboczy konspekt, na czerwono zaznaczam ćwiczenia, obok notuję po-
trzebne materiały, zapisuję orientacyjny czas kolejnych części. Takie przygo-
towanie pozwala na swobodne prowadzenie zajęć, monitorowanie czasu,
bieżące modyfikacje. Sprawdzam pomoce techniczne: puzzle z widokówek
wykorzystywanych do podziału na grupy, koperty z rozsypanką sprawdzającą
znajomość podstawy programowej. Zabawowe formy ćwiczeń ożywiają za-
jęcia, muszę uwzględniać fakt, że nauczyciele przychodzą po swoich lekcjach,
często zmęczeniu, głodni, czasem zdenerwowani. Nie mogę jednak przesa-
dzić z atrakcjami, najistotniejsza w ocenie pedagogów jest przydatność, uży-
teczność prezentowanych treści.

Pakuję torbę z laptopem, materiały, zamykam komputer. Prysznic, kawa
+ sobotni keks, wychodzę z domu. Jest dwunasta, szkolenie w P. zaczynam 
o czternastej, muszę najpierw dojechać do Lublina, przesiadka na bus i ka-
wałek pieszo. Docieram sporo wcześniej, zawsze planuję rezerwę czasową,
nie wyobrażam sobie spóźnienia na szkolenia.

* * *

W szkole w P. już prowadziłam zajęcia, to kolejne spotkanie w ramach
projektu wspomagania pracy szkół. Wybrany przez placówkę obszar dosko-
nalenia to Budowa koncepcji pracy szkoły. Dzisiaj realizujemy dwa moduły:
Koncepcja pracy szkoły z uwzględnieniem jej potrzeb i dotychczasowych osiąg-
nięć oraz Narzędzia i procedury służące opracowaniu koncepcji pracy szkoły.
W zajęciach uczestniczy dwudziestu nauczycieli, w tym dwu panów. Grupa
zmotywowana, nie ma problemów z wykonywaniem ćwiczeń, chętnie ze sobą
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współpracują w różnych układach (pary, czwórki), co dowodzi dobrych relacji
w gronie. Dokonujemy diagnozy szkoły, wykorzystuję SWOT, narzędzie po-
zwalające wskazać silne, słabe strony placówki, zagrożenia i szanse dla jej roz-
woju. Szukamy obszarów specyficznych, pozwalających wykorzystać potencjał
środowiska, zastanawiamy się, co może być elementem wyróżniającym szkołę,
jej znakiem rozpoznawczym. 

Na zakończenie omawiam ogólnie przebieg następnego spotkania z udzia-
łem uczniów i rodziców, w pracy nad koncepcją obowiązkowy jest udział
przedstawicieli całej szkolnej społeczności. Będziemy wybierać wartości, z któ-
rymi utożsamiać się będą wszyscy, a nie tylko dyrekcja i nauczyciele. 

Koniec zajęć, za oknem noc, zmęczenie daje się wszystkim we znaki. Do
domu docieram na Wiadomości. Przy odgrzanych wczorajszych pierogach
śledzę wydarzenia: pani premier rozmawia z górnikami, pani prezydentowa
spotkała się z żonami górników, pan Kaczyński obiecuje otworzyć to, co za-
mknie rząd i zamknąć to, co otworzył rząd, tylko trzeba na niego zagłosować,
strażacy usuwają skutki wichury, a służby energetyczne naprawiają zerwane
linie. Śniegu nie będzie, styczeń ma duże szanse być najcieplejszym miesiącem
od trzystu lat. 

Wyłączam telewizor, włączam komputer. Przegrywam prezentację na
jutrzejsze szkolenie na laptop, przeglądam konspekt, szykuję materiały. Mąż
się nie odzywa. 

* * *

Lubię swoją pracę, lubię być aktywna, jako osobisty szef stawiam sobie
wysokie wymagania, ale potrafię się skutecznie motywować i wspierać. Jutro
planuję wizytę w księgarni, lista nowości książkowych do przeczytania obej-
muje co najmniej dwie pozycje: Wyspa łza Joanny Bator (Wyd. Znak) i Mała
Zagłada Anny Janko (Wydawnictwo Literackie).

Zaglądam na FB, sprawdzam, co słychać u M&M. Dostaję od Madzi
zdjęcie kotka, którym postanowili się zaopiekować, zareagowali na opubli-
kowaną na FB prośbę o pomoc w ratowaniu kociego malca. Historia jest tak
pozytywna, że wklejam sobie na pamiątkę. (…)

A dziś już spać. Jutro kolejny pracowity bardzo dzień. Przed snem Kry-
zys szkoły – wbrew tytułowi, lektura optymistyczna, przesłanie, że ważniejsze
są dobre relacje z rodzicami niż oceny w szkole, bardzo do mnie przemawia.
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Wtorek 13.01.2014 r.

oranek standardowy, najpierw zaspokojenie potrzeb fizycznych: zadbać 
o ciepło (palę w piecu, technika opanowana, zajmuje mi to z pięć minut),

potem śniadanie (kluski lane na mleku, bardzo lubię), przy śniadaniu towa-
rzyszy mi telewizor. Mąż śpi, faza nieodzywania się trwa. Załatwienie bieżącej
poczty, znowu mail z Warszawy, prośba o przesłanie oświadczenia potrzebnego
do rozliczenia poprzedniego projektu, mam problem, bo zepsuła mi się dru-
karka, wysyłam maila do sąsiadki mieszkającej za płotem z prośbą o pomoc 
w wydrukowaniu potrzebnego dokumentu. 

Telefon, dzwoni kurier, za chwilę będzie z zamówionym w sobotę dys-
kiem do komputera. Postanowiłam zarchiwizować na drugim nośniku zawar-
tość mojego podstawowego narzędzia pracy i archiwum w jednym, z dziesięć
lat temu straciłam całą zawartość komputera i wizja takiej potencjalnej straty
mnie przeraża. A mój komputer zaczyna odmawiać posłuszeństwa, muszę się
zabezpieczyć, zanim kupię nowy. Robi się późno, już jedenasta, szybki prysz-
nic, kawa, wychodzę na busa.

* * *

– Dzień dobry, pani dyrektor, ale dawno pani nie widziałam.
– Dzień dobry, pani O., co tam słychać u W.?
– Proszę mi mówić po imieniu, przecież pani mnie polskiego uczyła. 

A W. już w gimnazjum, ale ciągle panią wspominają z koleżankami.
– To była moja ostatnia klasa, też ich dobrze pamiętam.

Moja ostatnia klasa… 
Po kilku latach uczenia w gimnazjum wzięłam czwartą klasę, wybrałam

sobie najtrudniejszy zespół, chciałam pokazać nauczycielom, że można w każ-
dej grupie odkryć potencjał. A klasa wymagała po prostu stymulowania do
aktywności, nowych zadań, zróżnicowania, zindywidualizowanej oferty edu-
kacyjnej. Strategie oceniania kształtującego sprawdzały się znakomicie. Nie-
stety, nie dane mi było doprowadzić klasy do końca podstawówki, odeszłam
ze stanowiska i ze szkoły. Do tej pory zdarzają mi się sympatyczne oznaki
sympatii i pamięci uczniów z mojej byłej ostatniej klasy. Wiele dobrego słyszę
też od rodziców, tak jak dzisiaj, kiedy jadąc do L. rozmawiam z matką W., jed-
nej z najlepszych uczennic.

– Jak to jest, pani dyrektor, że w klasie córki ciągle tylko słyszę, że najgorsza
w szkole, i w podstawówce tak było, a teraz, choć to inne dzieci, też ciągle tylko
najgorsza klasa i najgorsza klasa. A znowu u syna, w klasie, co to pani siostra
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uczy, to tylko pochwały słyszymy, że takie zdolne i mądre dzieci, i tak dobrze
się z nami współpracuje. Czasem to już myślę, że przestanę do córki chodzić
na wywiadówki, bo ile można słyszeć, że takie najgorsze te nasze dzieci? 

I co mam powiedzieć? Co odpowiedzieć rozżalonej matce? Ile razy tłu-
maczyłam nauczycielom, że dobra informacja buduje zaufanie, że każdy ro-
dzic ma potrzebę usłyszenia czegoś dobrego, że znajdowanie dobrych stron
w uczniach to nasz obowiązek. Każde dziecko ma ukryty potencjał zdolności,
a my je mamy odkrywać i rozwijać. Narzekanie na trudnych uczniów i trudne
klasy dowodzi braku profesjonalizmu. To tak, jakby lekarz narzekał, że pa-
cjenci chorują, a on musi ich leczyć. Ech, wkurzam się, ale na szczęście, już
nie muszę się czuć odpowiedzialna za pedagogów, jak wtedy, gdy byłam dy-
rektorem. 

– Do widzenia, pani O., proszę serdecznie pozdrowić W.
– Do widzenia, wszystkiego dobrego dla pani.

* * *

Zachodzę do biura TWP, zabieram skserowane materiały, wstępuję do
księgarni, niestety, nie ma jeszcze zapowiadanej najnowszej powieści Joanny
Bator, wychodzę ze zbiorem opowiadań Alice Munro pt. Miłość dobrej ko-
biety. Lubię prozę laureatki Nagrody Nobla 2013, umiejętność dostrzegania
i nazywania szczegółów, niedopowiedzenia, kunszt językowy niezauważalny,
a niepozwalający oderwać się od lektury. Już się cieszę na wieczorne czytanie.
Przemieszczam się komunikacją miejską na drugi dworzec, busy do P. od-
jeżdżają z innej części miasta. 

Pół godziny i jestem w technikum w P. Najpierw godzina konsultacji in-
dywidualnych, pod tą nazwą kryje się moja gotowość do rozmowy, pomocy,
sygnalizowana poprzez siedzenie w pokoju nauczycielskim. Tłumów nie ma,
ktoś, kto wymyślił ten rodzaj pomocy, narzucając jednocześnie określoną
liczbę godzin do obowiązkowej realizacji, nie przewidział, że nauczyciele cza-
sem nie mają już siły lub ochoty niczego konsultować, zwłaszcza, jak udział
w projekcie został im narzucony przez organ prowadzący.

Tak jest w przypadku tej placówki, uczestnicy zajęć nie ukrywają, że zo-
stali zobowiązani do szkolenia wbrew ich chęciom i potrzebom, starostwo
po prostu zobligowało wszystkich dyrektorów szkól ponadgimnazjalnych do
udziału w projekcie firmowanym właśnie przez starostwo. Kwadratura koła
i wyrzucanie pieniędzy. Znam problem, rozumiem nastawienie nauczycieli,
na szczęście udało mi się zdobyć już ich akceptację, widzą, że staram się do-
pasować tematykę i proponowane treści do ich potencjalnych potrzeb. Nie
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robię jednak niczego na siłę, nie przekonuję, że znajdę sposób na wypromo-
wanie placówki zagrożonej likwidacją, jak wiele wiejskich szkół zawodowych.
Powody zagrożenia? Niż demograficzny, zmiany zainteresowań uczniów, kur-
czenie się zapotrzebowania na mechaników urządzeń rolniczych. Zajęcia
kończę o siedemnastej, do L. wracam z nauczycielką, dojeżdżającą do pracy
samochodem, przesiadam się do miejskiego autobusu, jadę na dworzec.

* * *

Autobus zatrzymuje się na kolejnym przystanku. Zwracam uwagę na
młodą matkę z wózkiem i trójką malutkich dzieci, dwoje płacze, ktoś chce jej
pomóc wnieść wózek z leżącym w nim płaczącym maluchem, kobieta nie po-
zwala sobie pomóc, wrzuca (!) średnie, może roczne dziecko do środka, od-
wraca się, wciąga wózek, najstarszy chłopczyk, na oko trzy- czteroletni sam
wchodzi i chwyta się wózka, matka siada obok mnie przyciskając z całych sił
wijące się, płaczące dziecko. Ściąga mu czapkę, rzuca na wózek, niemowlę 
w wózku płacze, dziecko na rękach u matki płacze rozpaczliwie, wykręca się,
usiłuje uwolnić się z rąk ściskającej go zdenerwowanej matki, najstarszy chłop-
czyk głaszcze po buzi najmłodsze. Zaczynam czuć się okropnie, matka obok
mnie ciągnie za włosy dziecko, powinnam zareagować, – basta, basta – po-
wtarza młoda kobieta. Włoszka? – myślę. 

Dziecko płacze rozpaczliwie, matka go przyciska, poszarpuje za włosy,
uderza po buzi, cały autobus jest porażony, ale nikt nie reaguje na krzyki
matki i dziecka, ja też nie, choć drętwieję w niemym, niestety, niewidocznym
proteście. Nagle zapada cisza i w tej ciszy słychać jak najstarszy chłopczyk
śpiewa po polsku kolędę …anieli grają króle witają cuda cuda ogłaszają…
maluch w wózku się uspokoił, patrzy na brata (?), dziecko na rękach u matki
zamilkło zmęczone walką, matka powtarza cicho – basta, basta, a w autobusie
jakby wszyscy zamarli, tylko ten głosik: cuda, cuda ogłaszają…

Scena jak z filmu, wszyscy się uśmiechają, wysiadam, a śpiew dziecka,
które uciszyło morze agresji zostaje w pamięci. I zostaje pytanie, dlaczego
nie zareagowałam, dlaczego pozwoliłam na szarpanie dziecka, na uderzanie
po buzi, na szarpanie za włosy… Nie wiem. 

* * *

Do domu docieram nieco wcześniej niż wczoraj i tym razem do obiadokolacji
(jajko sadzone na polędwicy z grzankami i sałatką z zielonych pomidorów
ze słoika) oglądam Fakty. Nic istotnego się nie dzieje, a może po prostu je-
stem zmęczona, żeby słuchać ze zrozumieniem?
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Mąż proponował rosół, nie skorzystałam, proponuje podwiezienie mnie
jutro do L., dziękuję, zamykam się w swoim pokoju, nie mam ochoty na ko-
lejne chwilowe ocieplenie. Klasyczny w naszym związku rozwój sytuacji, po
ataku, wybuchu, milczenie, teraz próba zapominania, ugłaskania. A u mnie
blokada. Ja nie chcę głaskania, bo za chwilę znowu będzie atak. Trójkąt prze-
mocy, znalazłam fachowe nazwanie takich relacji.

* * *

Zaglądam na FB. Moja znajoma pani psycholog udostępniła felieton Do-
roty Hołówki o wpływie wypierania emocji na nasze samopoczucie, nasze
reakcje. Zapisuję końcówkę, warto zapamiętać, przemyśleć, stosować?

W buddyzmie istnieje praktyka tak zwanego trzykrotnego zauważania.
Kiedy wyłania się sytuacja konfliktowa i np. pojawia się złość lub gniew, należy
te emocje trzy razy zauważyć. Jeżeli pojawi się gniew, trzeba trzykrotnie powie-
dzieć: GNIEW. Pozwoli ci to wydobyć wewnętrzną świadomość, dzięki czemu
będziesz mogła zdystansować się do trudnej emocji i wybrać korzystniejszą in-
terpretację sytuacji lub zauważyć, jak się „nakręcasz”. Bo to my wybieramy to,
co w danej chwili mówimy, myślimy i jak się czujemy. Im więcej świadomości
chwili, tym mniej pretensji do świata. Tak jak w tej opowieści o 70-letnim sta-
ruszku, który siedział pod drzewem, cały czas się śmiejąc. Smutny młodzieniec,
który przechodził w pobliżu, zapytał go, dlaczego jest taki zadowolony. Staruszek
odpowiedział: „Bo kiedy byłem tak smutny jak ty, nagle zrozumiałem, że mam
wybór, od tego momentu co rano zadaję sobie pytanie: Co dziś wybierasz? I tak
jakoś dziwnie się składa, że wybieram szczęście”. <http://zwierciadlo.pl/2014/
psychologia/wypieranie-emocji-co-kryje-zlosc>

Staram się wybierać szczęście. Czasem przychodzi samo, czasem jest
trudniej. Ale wiem, że to w mojej głowie jest mój nastrój i ja odpowiadam za
moje myśli. 

Środa 14.01.2015 r.

czoraj wieczorem Alice Munro wygrała z Jullem Jasperem. Kryzys
szkoły poczeka, ważniejsza jest Dobra miłość kobiety. Tytułowe opo-

wiadanie wciąga, intryguje, niedokończone zostawia w głowie ciekawość nie-
rozwiązanych intryg, nieprzewidywalnych zdarzeń. Gdyby nie kolejny dzień
szkoleniowy, czytałabym do skutku, ale zwycięża rozsądek i zamykające się
powieki. Budzi mnie esemes. To sąsiadka, pyta, czy wyjdę po wydrukowane
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dokumenty, o które wczoraj prosiłam, jedzie do szkoły, potem jej nie będzie.
Zaspana narzucam ciepły szlafrok, naciągam czapkę i skarpetki, wychodzę
na dwór, Sunia podskakuje z radości, że jej towarzyszę. Koleżanka podaje mi
przez płot papiery, chwilkę rozmawiamy, ale M. śpieszy się na ósmą do pracy,
ma dyżur, nie może się spóźnić. Z ulgą wracam do ciepłego łóżka, zagrzebuję
się jeszcze pod pierzynę i dosypiam. Jak ja doceniam fakt, że nie muszę co-
dziennie rano jechać do pracy na ósmą!

* * *

Wychodzę z domu po jedenastej, dziś kolejne szkolenie projektowe. 
L., przesiadka na drugiego busa, pół godziny jazdy i jestem w N. Niestety, do
szkoły trzeba jeszcze dojść około kilometra, czuję ciężar wiedzy: oprócz lap-
topa, który zawsze ze sobą wożę, (wolę korzystać z własnego sprzętu, ten 
w szkołach jest różnej jakości) dzisiaj mam drugą torbę z materiałami do wy-
korzystania na zajęciach. W takich sytuacjach zdecydowanie wzrasta moja
motywacja do zrobienia prawa jazdy, egzamin teoretyczny za mną, jutro za-
dzwonię do WORDU i zapytam, na kiedy są wolne terminy na egzamin prak-
tyczny. Jestem realistką, pierwsze podejście traktuję jako próbę, ale od czegoś
muszę zacząć. A poza tym, skoro teorię zdałam za pierwszym podejściem,
to kto wie? Ale byłby numer, gdyby mi się tak udało zdać od razu! Ech, 
marzenia…

* * *

Jestem w technikum. Cicho, pusto, zza kilku drzwi szmer głosów. Zgła-
szam swoją obecność w sekretariacie, dostaję klucz do pracowni komputerowej,
rozkładam się z materiałami i czekam. W całej szkole, a raczej zespole szkół
ponadgimnazjalnych jest niecała setka uczniów. W tym roku nie było naboru,
nauczyciele są świadomi, że jeśli i w najbliższym roku sytuacja się powtórzy,
ich stanowiska pracy ulegną likwidacji. Zaczynam jak wczoraj od konsultacji
indywidualnych, w ciągu pierwszej godziny nie mam nikogo chętnego na roz-
mowę, wykorzystuję to i aktualizuję prezentację na jutrzejszy kurs. Druga go-
dzina, przychodzi pani, która nie może przyjść na zajęcia, chciałaby tylko
odebrać materiały szkoleniowe i podpisać listę. Niestety, za listy odpowiada
SORE, czyli pani I., która przyjeżdża z kawą, herbatą, ciasteczkami przed roz-
poczęciem warsztatów. Jestem ja, jest SORE, jest katering i listy obecności, tylko
uczestników nie ma. Wchodzi kolejna pani, przeprasza, że nie może jeszcze
przyjść, bo ma zajęcia, ale zaprasza na sałatki do pokoju nauczycielskiego, 
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bo uczniowie robili w ramach praktyki. Przyjmujemy zaproszenie, w pokoju
jedna nauczycielka też korzystająca z sałatkowego poczęstunku, jest miło, sa-
łatki dobre, tylko że ja tu na szkolenie przyjechałam…

Idę do sali, za mną przychodzi pani SORE, a uczestników nie ma. Wresz-
cie jest jedna osoba, za kilka minut pojawia się druga, listę obecnych zamyka
pani dyrektor tłumacząca nieobecnych egzaminami zawodowymi, zwolnie-
niami lekarskimi i koniecznością załatwienia tego i tamtego. Zaczynam zajęcia,
modyfikuję ćwiczenia (praca w grupach czteroosobowych na praca w trójkę),
skracam przygotowane treści, bo przecież nie będę trzymać tych trzech osób
do późnego wieczora. Tematem zajęć są Sposoby prezentowania i upowszech-
niania informacji o ofercie edukacyjnej, działaniach i osiągnięciach szkoły. 
Odkładam na kolejne spotkanie przygotowane przykłady ulotek, folderów,
plakatów reklamowych, wykorzystam je, kiedy będzie więcej osób, dzisiaj po-
każę tylko szkolną gazetę. Wyciągam przywiezione egzemplarze KLEKSA, 
gazety wydawanej przez moją (byłą już) szkołę. Mam co pokazywać, mam 
o czym opowiadać. Dwa lata temu, z okazji jubileuszu czasopisma pożegna-
łam się z nim artykułem wspomnieniowym.

* * *

Jest taki okres w życiu człowieka, kiedy sztuką jest umieć stanąć z boku.
Doświadcza tego uczucia rodzic, kiedy dziecko dojrzewa, staje się dorosłe, wy-
biera własną drogę. Mądry rodzic potrafi wtedy stanąć obok; wspierać bez wtrą-
cania się, motywować bez nakłaniania, pomagać bez narzucania.

„Kleks” jest moim dzieckiem. Wymyśliłam go zaczynając pracę wicedyrek-
tora, prowadziłam przez 7 lat; potem jako dyrektor wspierałam, motywowałam,
inspirowałam, szukałam środków na finansowanie. Nigdy nie cenzurowałam
czasopisma, zawsze miałam pełne zaufanie do pracy opiekunów i uczniów. 
I nigdy się nie zawiodłam. Zawsze byłam z „Kleksa” dumna. Przez dwadzieścia
lat stał się nieodłącznym elementem życia szkoły, towarzyszy wydarzeniom, do-
kumentuje emocje, utrwala przeżycia, uświadamia upływ czasu. Jest wizytówką
Zespołu Szkół im. Ziemi L. w N. Było to możliwe, gdyż koncepcja pisma zrodziła
się z potrzeby serca i trafiła na twórczy zespół uczniów i nauczycieli. „Kleks” jest
spełnieniem marzeń o szkolnej gazecie. Oddałam go w dobre ręce, uniezależnił
się, zaczął żyć własnym życiem, dojrzał, dorósł. Ma dwadzieścia lat. Piękne są
marzenia, które przerastają marzycieli.

Z okazji XX Jubileuszu dziękuję opiekunom gazety oraz wszystkim współ-
pracującym z redakcją przez te lata nauczycielom i uczniom za to, że „Kleks”
ma się dobrze i nadal budzi emocje. Dalszą drogę niechaj wyznaczają Wam za-
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sady zawarte w Karcie Etyki Mediów: zasada prawdy, obiektywizmu, oddziela-
nia informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa
dobra odbiorcy, wolności i odpowiedzialności. Życzę Redakcji i Czytelnikom,
aby zawsze, niezależnie od okoliczności robili rzeczy właściwe, nie jakieś rzeczy
właściwie.

Pamiętam, z jaką radością brałam do ręki jubileuszowo – świąteczne wy-
danie. Gazeta była piękna, kolorowa, wydana w profesjonalnej drukarni, miała
48 stron; wypasiona, jak by powiedzieli gimnazjaliści. Z niecierpliwością szu-
kałam swojego tekstu. Znalazłam na 9 stronie trzy zdania: podziękowania 
i kodeks medialny. Reszta zniknęła. Zadzwoniłam i zapytałam:

– Dlaczego wycięto tekst, który był moim pożegnaniem ze szkolną gazetą?
– Nie pasował do koncepcji tego numeru. 
Odłożyłam słuchawkę. Słyszę te słowa, jakby to było wczoraj. Długo było

mi przykro, nie mogłam zrozumieć. Szukałam w słowniku znaczenia słowa
koncepcja. Znalazłam konformizm i koniunkturalizm. W świątecznym jubi-
leuszowym Kleksie znalazło się miejsce dla wielu, wielu zasłużyło na zdjęcia,
notki biograficzne. Zabrakło miejsca dla pomysłodawczyni, wieloletniego
opiekuna gazety, byłej dyrektorki szkoły. Umarł król, niech żyje król. Bolało.
Z czasem przeszło. Niesmak pozostał. 

Dziś wiem, że świat dyrektora/nauczyciela nie powinien zaczynać się 
i kończyć na szkole. Warto zadbać o swoje życie poza szkołą, zadbać, by robić
rzeczy właściwe, by twoje poczucie wartości, potrzeba samorealizacji i roz-
woju nie zależała od aktualnych układów i zależności między organem pro-
wadzącym, nadzorującym a związkami zawodowymi. Warto zadbać o swoją
niezależność. Dziś wiem, że mi się udało.

* * *

Tak jak się spodziewałam, KLEKS wzbudził zainteresowanie słuchaczek.
Rozmawiamy o zawartości numerów, wyjaśniam sposoby finansowania, po-
kazuję ciekawe formy informowania o życiu szkoły, reportaże z podróży
uczniów i nauczycieli, sondy na temat różnych szkolnych zdarzeń, wywiady
z nowymi nauczycielami, sylwetki uczniów, którzy realizują różne swoje pasje
w szkole i poza szkołą. Zastanawiamy się, jaką formę mogłaby mieć ich
szkolna gazeta, na początek proponuję zrobienie kilku stron (Kleks ma średnio
40–50 stron, jest drukowany w profesjonalnej drukarni), oferuję swoją pomoc.
Zajęcia mijają szybko, mimo niewielu uczestników, udało się zainteresować
tematem, na prośbę dyrekcji kończę wcześniej, umawiam się w ramach skró-
conych warsztatów na konsultację mailową materiałów promocyjnych. Jeden
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bus, przesiadka na drugi, w domu jestem przed dziewiętnastą. Kolacja, her-
bata, Fakty, najnowsza Polityka. Artykuł o nowej tradycji świętowania Trzech
Króli, recenzja najnowszej książki Joanny Bator – niezbyt pochlebna (2/6).
Zastanowię się, czy kupię. 

Jestem zmęczona, a jutro znów szkolenie. Kończę aktualizację prezen-
tacji, odpowiadam na maile: prośba z P. o przesłanie tabelki do koncepcji
szkoły, prośba od słuchaczki kursu kwalifikacyjnego z zarządzania o wstępną
ocenę pracy dyplomowej. 

Zaglądam na FB. Bąbel, znaleziony kociak przygarnięty przez M&M, ma
się dobrze, na pytanie o samopoczucie dostaję informację: jak nie śpi to sika,
jak nie sika, to się bawi, firanki do wymiany będą. – Firanki rzecz nabyta – od-
powiadam – ważne są emocje i relacje.

* * *

Czas spać. Czeka na mnie ciąg dalszy historii Miłości dobrej kobiety. Mąż
śpi w swoim pokoju. Nasze wzajemne relacje w stanie zamrożenia. Bywa.

Czwartek 15.01.2015 r.

ziś kurs doskonalący z oceniania kształtującego. Prezentacja gotowa, uzu-
pełniam tylko dane w programie, pakuję potrzebne materiały, sprawdzam,

czy polecana przeze mnie książka Danusi Sterny „Uczę (się) w szkole” jest jesz-
cze do zamówienia na stronie Aktywnej Edukacji. Podczas sześciogodzinnych
zajęć jestem w stanie tylko zasygnalizować najważniejsze zagadnienia zwią-
zane z OK, moim celem jest zachęcenie do zastosowania wybranych elemen-
tów, zainteresowania strategiami, wzbudzenie ciekawości poznawczej. Liczę
na dalsze doskonalenie i rozwój osób uczestniczących w szkoleniu: ucze-
nie się i poszerzanie zakresu swoich kompetencji to indywidualna decyzja. 
W trakcie pakowania materiałów telefon.

* * *

Dzwoni Z. D. szefowa Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania. Po-
znałyśmy się w 2012 roku, podczas zajęć Akademii Przywództwa Liderów
Oświaty. APLO, kurs ukończony w ostatnim roku pełnienia funkcji dyrek-
tora, był okazją do spotkania z elitą dyrektorów, ludźmi poszukujących dla
siebie czegoś więcej niż tylko aktualizacji prawa oświatowego i gotowych

106

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

D

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 106



wzorów kontroli zarządczej. Podczas wykładów i warsztatów prowadzonych
przez osoby znane mi do tej pory z literatury i mediów (Barbara Fatyga, An-
drzej Blikle, Jacek Santorski, Jacek Rozenek, Jarosław Szulski i inni) szukaliśmy
skutecznych metod zarządzania sobą, relacjami, zespołem. Ćwiczyliśmy za-
rządzanie projektami, dzieliliśmy się pomysłami na kierowanie zmianą, na
budowanie kapitału społecznego, w szczególności w odniesieniu do rodziców,
jako niezwykle ważnej grupy szkolnej społeczności.

Z., czyli prezes Fundacji Humanites, to przykład Lidera szóstego pozio-
mu, osoba, która pokazuje własnym życiem, że można zachować równowagę
między pracą, rodzina i szeroko rozumianą miłością do drugiego człowieka.
Polubiłyśmy się od pierwszego telefonu w 2012 roku, kiedy to przekonałam
ją swoją determinacją, że warto zaprosić dyrektorkę wiejskiej szkoły na pilo-
tażowy kurs Akademii Przywództwa Liderów Oświaty planowany głównie
dla dyrektorów warszawskich placówek. Namówiłam do udziału w APLO
jeszcze B. B. z gimnazjum w W. koło Białegostoku i w ten sposób we dwie
reprezentowałyśmy prowincję w stolicy. Reprezentacja była udana, kontakt
z Z. utrzymujemy obie z B. W październiku 2014 prowadziłam zajęcia dla
sieci dyrektorów warszawskich szkół na temat sposobów budowania wize-
runku i promocji placówki, na kolejne podobne szkolenie mam zaproszenie
na dziesiątego lutego.

Tym razem Z. proponuje mi prowadzenie zajęć na temat aspektów praw-
nych i procedur związanych z ruchem kadrowym w szkole. Dziękuję za pro-
pozycję, odmawiam od razu, z prawem sobie radziłam, potrafiłam z niego
korzystać, ale procedury i akty nigdy nie były moja pasją i nie mam ochoty
zajmować się tym zagadnieniem. Polecam E. H. – to, moim zdaniem, naj-
lepszy prowadzący do tego typu problemów.

* * *

E., prezes O. S. K. K. O., to kolejna szczególna osoba w moim życiu.
Znamy się ponad dziesięć lat i od pierwszej wymiany postów na forum, od
pierwszego spotkania w realu wiedziałam, że E. nie trzeba niczego tłumaczyć.
Ona wie – po prostu. To dlatego nam się dobrze rozmawia i równie dobrze
milczy przy okazji rzadkich, ale zawsze zapamiętanych spotkań. Mam do niej
ogromne, niczym niezamącone zaufanie, tak w sprawach zawodowych, jak
w ludzkiej ocenie sytuacji. Kilka razy na życiowych zawodowych zakrętach
prosiłam ją o radę; zawsze ją dostałam z komentarzem: Ty wybierz sposób, ty
decydujesz, ja ci tylko pokazuję prawne ograniczenia. Ewa wspierała mnie 
w decyzji odejścia ze szkoły, jestem jej za to wdzięczna. Mówiła: Nie bój się,
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poradzisz sobie doskonale, szkoła nie jest całym światem. Dziś wiem, że miała
rację, a ja dobrze wybrałam.

Dzwonię do E., przedstawiam jej propozycję Z., pytam, czy mogę je ze
sobą wzajemnie skontaktować. Mam nadzieję, że panie się dogadają i wszyscy,
a najbardziej uczestnicy planowanego szkolenia, będą zadowoleni.

* * *

Kończę rozmowę, ekran komórki miga nieodebraną kopertą. Nadawca
wiadomości próbował się z Tobą skontaktować cztery razy – czytam esemesa. Te-
lepatia, czy co? Odzwaniam do B. B., przed chwilą rozmawiałyśmy o niej z Z.

– Nie mogę się do Ciebie dodzwonić, a chcę Ci przypomnieć o obietnicy,
miałyśmy się spotkać. Zapraszam Cię do siebie na ferie i liczę, że tym razem
mi nie odmówisz?

– Ferie mówisz? Właściwie …szybko sprawdzam kalendarz – mogę. I już
się cieszę na nocne kobiet rozmowy. B., teraz muszę kończyć, bo się na kurs
spóźnię. Odzwonię jutro, dziś późno kończę.

B., przyjaciółka na odległość, bratnia dusza, ktoś, z kim rozumiemy się
bez słów. Znamy się od 2008 roku, kiedy to trafiłyśmy razem na nocleg w po-
koju hotelowym podczas zjazdu Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.
Od tej pory śpimy ze sobą (w jednym pokoju, nie łóżku!) na szkoleniach,
konferencjach, kongresach – średnio spotykamy się co pół roku. Tym razem
z różnych przyczyn nie widziałyśmy się od kwietnia 2014, kiedy to uczest-
niczyłyśmy w międzynarodowej konferencji w Zakopanem Jakość edukacji 
czy/i jakość ewaluacji. Mamy dużo do obgadania!

* * *

– Jedziesz do L.? Mogę cię zawieźć, bo trzeba i tak zrobić zakupy na giełdzie
– propozycja męża jest lekko zakamuflowanym zaproszeniem do przerwania
milczenia i zawieszenia broni w naszych relacjach. Propozycję przyjmuję,
jazda do L. busem z dwoma ciężkimi torbami w ponury styczniowy dzień nie
uśmiecha mi się.

– Mogę po ciebie potem przyjechać, o której kończysz?
– O osiemnastej, ale planuję jeszcze kino, zarezerwowałam bilety, jak

chcesz, to możemy pójść razem, jak nie, to sama pójdę. Bronię swojego poczu-
cia niezależności, ale w głębi duszy liczę na towarzystwo męża, wspólny seans
i nocny powrót.

– Zobaczę jeszcze. Mąż nie kapituluje zbyt łatwo, ale czuję, że nastąpiło
ocieplenie w naszych stosunkach i od razu poprawia mi się nastrój. Nie lubię
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cichych dni, nie lubimy ich oboje. Tylko dlaczego fundujemy je sobie tak
często? Do Lublina jedziemy już w pełnym porozumieniu, uzgadniamy listę
zakupów, planujemy, co załatwimy przed kinem (pralnia, zegarmistrz – wy-
siadła mi bateria w zegarku). Po drodze do firmy zachodzę do zakładu i za-
mawiam wizytówki, te zrobione rok temu kończą mi się, a na każdym kursie
ktoś prosi o dane do kontaktu, wizytówka jest drobnym, lecz widocznym
znakiem profesjonalizmu.

* * *

Grupa szkoleniowa nieduża, dwanaście osób, o różnym stażu i doświad-
czeniu w stosowaniu oceniania kształtującego. To jednocześnie ułatwia 
i utrudnia pracę. Jest trudniej, bo muszę zainteresować osoby o różnym po-
ziomie wiedzy i praktycznych umiejętnościach. Jest ciekawiej, bo uczestnicy
uczą się nawzajem, korzystają ze swoich zasobów edukacyjnych, jak to się
fachowo określa w strategiach oceniania kształtującego. Sześć godzin mija
tak szybko, że zapominam o zjedzeniu zabranego batonika, banana odkry-
wam w torbie przy pakowaniu, wystarczył mi sok pomidorowy. Tak się dzieje,
kiedy maksymalnie angażuję się w zajęcia, kiedy widzę, jak uczestnicy otwie-
rają się na nowe pomysły, jak zadają pytania, a podczas przerwy dyskutują 
o rezultatach ćwiczeń.

Zmęczenie odczuwam, kiedy ostatni uczestnik wyjdzie z sali, kiedy pa-
kuję laptop, składam rzutnik, zbieram materiały; wtedy czuję, że bolą mnie
nogi, że jestem głodna, że pracowałam całe popołudnie. Zostawiam dziennik,
listę obecności, jeszcze tylko przejrzę karty ewaluacyjne. Uwagi na temat pro-
wadzącej: życzliwość, kompetencja i poczucie humoru, rewelacyjny prowa-
dzący!!!, pełen profesjonalizm, bardzo czytelny, jasny sposób prowadzenia,
fachowa, merytoryczna wiedza przekazana w atrakcyjny sposób, zbyt szybkie
tempo. Muszę przemyśleć, jak zorganizować zajęcia, aby nie przypominały
biegu przez płotki. Nie każdy nadąża. 

Przed wyjściem chwila rozmowy z panią E. o szykujących się kolejnych
szkoleniach. Firma wygrała przetarg na realizację zadań w projekcie wspo-
magania pracy szkół w powiecie kraśnickim. Na brak pracy do końca roku
mogę się nie martwić, grozi mi raczej brak wolnych dni. Na dworze ciemno,
mży deszcz, co za styczeń! Na szczęście do parkingu niedaleko, mąż czeka,
w samochodzie czuję zapach dobrej wody po goleniu, pójdziemy do kina.

* * *
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W galerii najpierw pralnia, moja ulubiona kurtka nosi ślady szkolenio-
wych wyjazdów, godzin spędzonych w busach i na ławkach przystanków 
autobusowych. Potem zegarmistrz; wymiana baterii w zegarku, srebrnej pa-
miątce od grona na pożegnanie. Z tyłu wygrawerowany napis: „Małej żelaznej
Damie – podwładni”. To podwładni było z przymrożeniem oka, zawsze pod-
kreślałam, że jesteśmy współpracownikami, razem tworzymy szkołę i jej 
klimat. W kinie sporo osób, piątkowy dżdżysty wieczór nie zachęca do spa-
cerów, w kinie przytulnie i ciepło.

Film Whisplash (reż. D. Chazelle) przyciąga od pierwszej sceny. Czarny
ekran. Stuk, stuk, stuk pałeczek uderzających w werbel. Odgłos stopniowo
przyspiesza, wzmaga się i przechodzi w łup, łup, łup całego zestawu perku-
syjnego. To nie jest film muzyczny, choć jazz gra tu pierwszoplanową rolę.
To film o drodze do perfekcji, niezależności, do mistrzostwa. To film o relacji
nauczyciel – uczeń, o metodach wychowawczych graniczących z sadyzmem,
w imię sztuki.

Skojarzenie z książką Amy Chua Bojowa pieśń tygrysicy, dlaczego chiń-
skie matki są lepsze. Czy w imię talentu i sztuki możemy łamać zasady? Czy
dorosły/rodzic/nauczyciel ma prawo być tyranem dla dobra dziecka? Jazzowy 
standard Whiplash, który użyczył filmowi tytułu, długo po seansie gra mi 
w głowie, przed oczami zostaje widok poranionych palców młodego perku-
sisty. Krew, pot i łzy – cena sukcesu?

Piątek 16.01.2015 r.

zterodniowe, a właściwie czteronocne oddalenie sprawia, że bliskość cie-
szy, daje poczucie spełnienia, bezpieczeństwa, tak potrzebne nam obojgu.

W nocy szukamy się podświadomie, jakbyśmy chcieli nadrobić to osobne spa-
nie, brak kontaktu, pustkę dotyku. Jesteśmy małżeństwem dwadzieścia dzie-
więć lat. Za nami radości i kryzysy, ostatni rok był ciągłą szarpaniną. Jakbyśmy
w jakimś klinczu trwali: żyć razem się nie da, żyć osobno niemożliwe.

Po kilku spotkaniach u psychologa nazwaliśmy pewne problemy, zro-
biliśmy krok ku kompromisowi. Dojrzałość polega na umiejętności realizacji
siebie z jednoczesnym obszarem możliwej rezygnacji dla oczekiwań partnera.
Ja potrzebuję więcej niezależności, kontaktów z ludźmi, możliwości rozwoju,
działania. Mąż najchętniej zatrzymałby mnie w domu, otoczył ramionami,
oddzielił od innych. Tylko ja tak nie potrafię. Dlatego czasem tak trudno być
razem. Ale dziś doceniam bliskość, przytulenie, dziś nie potrzebuję niczego
więcej. 
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Nie chce mi się wstawać, przedłużamy noc, dzisiaj nigdzie nie jadę, nie
chce mi się pracować, najchętniej zostałabym w łóżku na cały dzień. Niestety,
wizja następnego tygodnia i czekających mnie zajęć do końca miesiąca nie
pozwala na luksus leniuchowania. Rozpieszczam się jeszcze śniadaniem:
grzanki z kozim serem i żurawiną, zielona herbata i idę do pracy przy kom-
puterze.

* * *

Pracuję szybko, dobra relacja z mężem przekłada się na efektywność,
poza tym staram się nadrobić poranne niecnierobienie. Udaje mi się opra-
cować wszystkie konspekty z projektu do końca miesiąca, zaktualizować 
materiały szkoleniowe. Na bieżąco będę tylko przygotowywać konkretne ćwi-
czenia dostosowane do specyfiki i potrzeb placówki, wykorzystywane mate-
riały do ćwiczeń. 

Dzwoni SORE, pani E., jest pilne zapotrzebowanie na dodatkowe szko-
lenie w O., zapowiedziano im ewaluację zewnętrzną po feriach, dyrektorka
w panice, prosi o pomoc w przygotowaniu. Przeglądam kalendarz, mam
jeden wolny dzień w ostatnim tygodniu stycznia, proponuję ten termin, do-
staję potwierdzenie. 

Przeglądam wykaz pilnych do zrobienia spraw: czekają na ocenę trzy
prace dyplomowe słuchaczek kursu kwalifikacyjnego z zarządzania. Dwie au-
torki konsultowały ze mną prace przed ich wysłaniem do firmy, przeczytanie
i pisanie recenzji idzie mi szybko, stawiam dwie piątki i odsyłam do pani E.
Niestety, trzecia praca jest fatalna, podstawy prawne nieaktualne, literatura 
z ubiegłego wieku, całość niespójna, wygląda na strategię pisania typu: kopiuj
– wklej. Opisuję braki, zalecam poprawki, odsyłam, pod taką wersją pracy
kandydata na dyrektora szkoły się nie podpiszę.

* * *

Następne zadanie w terminarzu: komentarze do prac w Nauczycielskiej
Akademii Internetowej. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej
od 2010 roku, kiedy zostałam kierownikiem i jednocześnie mentorem kursu
internetowego Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Po dwu latach
zrezygnowałam z funkcji kierownika, trudno było pogodzić obowiązki z za-
daniami dyrektora wielkiej szkoły. Pozostałam mentorem, czyli opiekunem
grupy uczestników kursu internetowego. W tym roku oprócz mentorowa-
nia w dwu rocznikach SPLO, opiekuję się pięcioma polonistkami w kursie
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oceniania kształtującego N@I. Od dwu dni czekają do skomentowania re-
fleksje moich dwu podopiecznych. Zgodnie z zasadami powinnam napisać
komentarz w ciągu czterech dni, za każdą napisaną informację zwrotną do-
stają niewielką gratyfikacje. Nie są to duże pieniądze, jednak ważniejszy jest
dla mnie kontakt z najnowszymi trendami w ocenianiu kształtującym, dostęp
do materiałów, inspirujących ćwiczeń, możliwość wymiany myśli, dyskusji
na forum, udział w szkoleniach dla mentorów. Komentarze napisane, wy-
słane, mogę skreślić kolejną pozycję z zadań na dziś.

* * *

Po wczorajszym filmie i dzisiejszej nocy między nami bardzo dobre rela-
cje. Wspólna kawa, na obiad specjalnie dla mnie upieczone placki ziemnia-
czane, bo wiem, że lubisz. Lubię, a jeszcze bardziej lubię takie dni, bez milczenia,
bez niedomówień, bez domyślania się, o co tym razem pretensje. A może,
gdyby nie było złych dni, nie doceniłabym dobrych, takich jak dziś?

Bo dziś dobry dzień, a może to tak jest, że jak dobre relacje, to i świat
bardziej przyjazny, wyraźniej dostrzegamy pozytywne strony, skupiamy się
na momentach szczęścia? Takich jak filmik od M&M umieszczony na FB 
o Alojzym Bąblu, małym czarnym kotku znajdzie, który zawojował już moje
serce, mimo że jeszcze go w realu nie widziałam. Zadomowił się na Grójeckiej
na dobre. Dwuminutowy filmik wzrusza ciepłem i radością. Zabawa w kotka
i myszkę: w roli głównej Kot Bąbel, w roli myszki (raczej mychy) nogi M. pod
kołdrą. Na drobne ruchy kociak reaguje nieprawdopodobną gonitwą, starając
się złapać to, co się porusza. Dobry wynalazek ten FB, mam poczucie, że przez
moment znalazłam się w pokoju u naszych Młodych.

Sprawdzam pocztę: dobra informacja! 
Bardzo się cieszę:-)
Informujemy, że spełniła Pani kryteria rekrutacyjne, a tym samym została

Pani zakwalifikowana do udziału w konferencji.
Dnia 15 grudnia 2014r. zakończyliśmy rekrutację do udziału w kon-

ferencji międzynarodowej pt. „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak 
zbudować dobrą szkołę?”, która odbędzie się w dniach 28–31 marca w Zako-
panem, w Hotelu Mercure, przy ulicy Szymaszkowa. Konferencja rozpocznie
się w sobotę, 28 marca o godzinie 16:00 i zakończy się we wtorek 31 marca 
w godzinach wczesno popołudniowych. Szczegółowy harmonogram konferen-
cji zostanie zamieszczony na stronie internetowej w lutym. Organizatorami
konferencji są Instytut Spraw Publicznych UJ, Ośrodek Rozwoju Edukacji 
i Era Ewaluacji sp. z o.o.
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Tegoroczna konferencja międzynarodowa jest wydarzeniem podsumowu-
jącym działania projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nad-
zoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Tematyka poszczególnych
sesji będzie koncentrować się wokół kwestii związanych z organizacyjnym ucze-
niem się, współpracą w procesach wprowadzania zmiany, wykorzystywaniem
danych w usprawnianiu własnego działania i wieloma innymi aspektami 
istotnymi dla każdej uczącej się organizacji. W konferencji weźmie udział 
500 osób: dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli ośrodków doskonale-
nia nauczycieli oraz organów administracji samorządowej z całego kraju. Se-
sje poprowadzą eksperci z Polski, ale także uznane autorytety w dziedzinie
oświaty m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rumunii czy Finlandii. Ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc, spośród nadesłanych zgłoszeń, wybra-
liśmy 500 uczestników, których rola zawodowa oraz przesłane uzasadnienie
najlepiej wpisują się w tematykę konferencji. Informujemy, że spełnił/a Pan/i
kryteria rekrutacyjne, a tym samym został/a Pan/i zakwalifikowany/na do
udziału w konferencji.” <http://www.npseo.pl/action/subsite/konferencja
2015>

Hip, hip, huuura! Po raz piąty będę uczestniczyć w międzynarodowej
konferencji na temat jakości edukacji i ewaluacji. To okazja do spotkania 
z najbardziej znanymi osobami odpowiadającymi za system oświaty w na-
szym kraju, okazja do dyskusji i porównania rozwiązań w szkołach na całym
świecie, szansa na bycie na bieżąco, możliwość podpatrzenia najnowszych
rozwiązań, zdobycia świetnych publikacji. Wreszcie, okazja do towarzyskich
spotkań, przyjacielskich rozmów, nocnych dyskusji o życiu, nie tylko oświa-
towym. Ależ się cieszę!

Dobra passa trwa. Sąsiadka przyniosła mi ze szkolnej biblioteki „Ości”,
najnowszą powieść Ignacego Karpowicza. Będę miała co czytać, wyróżniona
w konkursie NIKE książka ma ponad 400 stron. 

Wieczorne Fakty przynoszą kolejne dobre wiadomości: mamy pięć no-
minacji do Oscarów, w tym „Ida” nominowana w kategorii najlepszy film nie-
angielskojęzyczny, do tego dwa polskie dokumenty „Joanna” i „Nasza klątwa”.
Oprócz tego nominacje za stroje do „Czarownicy” (oglądałam, świetne, robią
wrażenie) i zdjęcia do „Idy” (rewelacyjne ujęcia, zostają w pamięci). 

Żeby nie było, że świat jest wyłącznie piękny, dobry i kolorowy, kilka 
innych wiadomości: pogrzeb Oleksego, kolejny pokaz chamstwa w sejmie,
skandowanie pijak pod adresem posła Wiplera. Jakie znaczenie ma dzisiaj
frazeologizm nieparlamentarny język? Czyli jaki? 

* * *
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Wieczorne fejsbookowanie (…)

* * *

Jak dobrze, że staram się, naprawdę się staram widzieć przede wszystkim
dobro. I wierzę, że to dobro jest we mnie. Jak dobrze, że wierzę w to, co ludzie
mówią, że ufam w dobre szczere intencje, że potrafię zrozumieć i staram się
nie doszukiwać podtekstów. Że nie zawsze mi się udaje? Bo mój bagaż róż-
nymi doświadczeniami wypełniony. Ale dobrego więcej. I tego się trzymam. 

Sobota 17.01.2015 r.

zczególny dzień, rocznica pogrzebu Taty. To już 23 lata. Był zimny dzień,
przenikliwie wiał wiatr, wciskając szpilki mrozu pod powieki. Myślałam,

że Tacie musi też być zimno, tak bardzo nie lubił zimna, mam to po nim.
A teraz odchodzi Mama. Ma 85 lat. Od trzech lat nie poznaje nas, od

roku prawie przestała mówić. Czasem się uśmiecha, częściej na twarzy pojawia
się zmęczenie. Życiem? Niemożnością porozumienia się? Nie miała łatwego
życia, nie miała łatwego charakteru. Była lepszą nauczycielką, wychowawczy-
nią, niż matką. Dla szkolnych dzieci miała czas, dla nas rzadko. Starałam się
nie powtórzyć tego błędu. Czy mi się udało? 

Nie lubię wracania do mojego rodzinnego domu, do dzieciństwa. Syn-
drom Dorosłego Dziecka Alkoholika odkryłam w wieku dojrzałym. Objawy
pasowały, wiele tłumaczyły, niczego nie usprawiedliwiały. Zamykam temat,
nie mam ochoty na wspomnienia, zbyt wiele mnie to nadal kosztuje.

* * *

A poza tym pracowicie bardzo.
Rano jeszcze w łóżku lektura „Ości”.
Piekę szarlotkę, robię sałatkę na kolację. Kulinarne budowanie nastroju.
Konspekty na niedzielę, mam osiem godzin na kursie z zarządzania.
Sobotni rytuał: sprzątanie, odkurzanie, pranie, obiad (schabowe, ziem-

niaki, surówka).
Dalej praca, konspekty na następny tydzień, jestem zmęczona, nie chce

mi się, mobilizuję się.
W świecie: rząd podpisał porozumienie z górnikami, Sonik wygrał Rajd

Dakar. 
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W telewizji: Forrest Gump.
Codzienność.

Niedziela 18.01.2015 r.

ikanie komórki o siódmej rano wtargnęło w sen sprowadzając mnie na
ziemię, czyli na łóżko. A sen piękny był. Latałam, unosiłam się siłą woli

i mięśni nad ziemią, niezbyt wysoko, co prawda, ale to uczucie patrzenia 
z góry na to, co w dole, pozostało ze mną na cały dzień, trwa do teraz. Nie
śniłam chyba jeszcze latania, a może nie pamiętam? (…)

Póki, co realizację marzeń sennych i na jawie musiałam odłożyć na póź-
niej, bo komórka pikała coraz natarczywiej, zresztą w duecie z komórką
męża. Bycie szkoleniowcem oznacza pracę w weekendy, tych wszystkich za-
ocznych studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych ktoś musi uczyć,
także w niedzielę.

– Sorry, taką masz pracę, sama decydujesz – przypomniałam sobie, kto
tu jest szefem, wstałam, poszłam do łazienki, zrobiłam swoje, zjadłam śnia-
danie (kanapki z jajkiem, mleko), uzupełniłam makijaż, na ramię laptop 
powiesiłam, do ręki dwie torby z materiałami, wsiadłam do samochodu, 
w którym już ciepło było, bo mąż czekał i grzał, a na dworze deszcze ze śnie-
giem, że ani psa…

Dwadzieścia minut później (zero ruchu, kto w niedzielę przed ósmą jedzie
do miasta, chyba nauczyciele na kursy) byłam już w szkole w L., w znajomym
mi dobrze od dwu lat budynku, w którym spędzam średnio co drugi weekend
ze słuchaczami kolejnego kursu kwalifikacyjnego z zarządzania lub kursu pe-
dagogicznego dla nauczycieli czynnych zawodowo bez przygotowania pedago-
gicznego.

Dziś grupa kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych, trzydzie-
ści jeden osób na liście, dwadzieścia obecnych, z lekką zmiennością konkret-
nego składu osobowego, co oznacza, że jedni wchodzą, gdy inni niekiedy
wychodzą. Zajęcia od 9.00–15.00, dwie przerwy po piętnaście minut i ciche
przyzwolenie firmy na puszczenie nieco wcześniej słuchaczy, bo to już drugi
dzień weekendu, a jutro kolejny dzień pracy, nie wytrzymują. Temat: Pla-
cówka w środowisku lokalnym; podstawowe elementy wiedzy marketingowej,
public relation w szkole, budowanie wizerunku – zaczynam krótko od prawa
i teorii, pokazuję przykład rozwoju szkoły od przeciętnej do bardzo dobrej,
rozpoznawalnej, z marką, zapraszam do refleksji i diagnozy własnej placówki,
proszę o podawanie przykładów skutecznej promocji. 
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Pytam, jakie elementy mają szczególny wpływ na wizerunek szkoły/
firmy/instytucji. Najpierw uczestnicy zapisują własne pomysły, potem roz-
mowa w parach, porównanie w czwórkach, karteczki z nazwami różnych
czynników przyklejamy na tablicy, najwięcej wskazań ma dobra atmosfera 
i wyniki nauczania, kolejno pojawiają się: baza, dobre relacje, przepływ infor-
macji, czystość, własne media, estetyka, dostępność, dobra lokalizacja, kontakty
ze środowiskiem….

I to jest ten moment, w którym prezentuję teorię trójkąta promocyjnego:
uderzając w kolejne ramię trójkąta pożyczonego z zestawu instrumentów
siostrzenicy, dźwiękiem potwierdzam słowa wskazujące, co ma największy
wpływ na wizerunek instytucji: 

Jakość usług – gong!
Opinia o szkole – gong!
Wizerunek dyrektora – GONG!!!
Chwila konsternacji, przyszli dyrektorzy nie uświadamiają sobie, jak wiele

od nich zależy, jak wielka odpowiedzialność ciąży na dyrektorze. Ja już wiem,
że podstawą skuteczności w budowaniu wizerunku jest dyrektor profesjona-
lista, kompetentny zespół nauczycieli i pracowników, współpraca i zaufanie.

Opowiadam o tym, co wyróżniało szkołę, w której przez dwadzieścia lat
pełniłam funkcję kierowniczą (siedem lat byłam wicedyrektorem, trzynaście
dyrektorem), opowiadam o szkolnym przeglądzie teatralnym wymyślonym
w 1992 roku i przez dwadzieścia lat dającym uczniom radość z kontaktu ze
sztuką teatralną, opowiadam o Kleksie, szkolnej gazecie, o szkolnej galerii
plastycznej, otwarciu na wielokulturowość i naszym byciu razem z uczniami
czeczeńskimi, o szkolnym chórze, zespołach tanecznych, tradycjach spotkań
z poezją przy świecach, o sposobach promowania (nieodkrytych talentów
uczniów i nauczycieli, o imprezach sportowych, projektach edukacyjnych 
i wychowawczych…)

Opowiadam o mojej byłej szkole, pokazuję numery szkolnej gazety, fol-
dery, ulotki, artykuły. Uczę, odwołując się do własnego doświadczenia, że
budując świadomie wizerunek szkoły warto: upowszechniać informacje na
temat szkoły w środkach przekazu, wykorzystywać każdą okazję do budo-
wania pozytywnego wizerunku placówki, szukać nowych form działania,
twórczo korzystać z doświadczeń, stale odświeżać wizerunek szkoły, porażki
zamieniać w sukcesy, rozwijać się i być otwartym na zmiany. Czy jestem prze-
konująca? Zanim wyjdę po zajęciach, czytam komentarze w kartach ewalua-
cyjnych i to jest ten moment, gdy po raz kolejny dostaję potwierdzenie sensu
tego, co i jak robię. Kiedyś usłyszałam od słuchaczki, która znała moją histo-
rię odejścia ze szkoły, rezygnacji z funkcji dyrektora: 
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– Pani M., pani już swoje zrobiła w tej jednej szkole. Teraz inni mogą ko-
rzystać z pani doświadczeń, pomysłów, innych może pani zarażać pasją i in-
spirować do podejmowania różnych działań. Bo skoro pani się udało, to i nam
się uda, jeśli uwierzymy w to równie mocno. – Powodzenia – myślę sobie –
moje cele w życiu to marzenia z datą realizacji. Spełniają się…

* * *

Mąż już czeka, przebieram buty, osiem godzin na obcasach wystarczy,
po drodze do domu wstępujemy do galerii, odbieram zostawioną w czwartek
kurtkę z pralni, wymieniam baterię w zegarku. Chwila w empiku, zwalczam
pokusę kupienia najnowszej książki Anny Janko Mała Zagłada, w tym tygod-
niu już sprawiłam sobie przyjemność, na nocnej szafce czekają trzy zaczęte
książki, a po Janko jeszcze wrócę. W galerii sporo ludzi, rodziny z dziećmi,
przyjaciółki na kawie, młodzi trzymający się za ręce.

W domu wita mnie zapach naleśników, mąż przygotował paszteciki, na
deser wczorajsza szarlotka, zimowa herbata pachnąca imbirem i cynamonem.
Robi mi się błogo, ciepło od kominka, idę na górę do sypialni, wychodzi ze
mnie intensywny pracowity tydzień. Chwilę podczytuję Ości, zachwycają
mnie kolejne frazy, pogmatwana fabuła zmusza do uważności, zmęczenie
bierze górę, odkładam lekturę, gaszę światło, przysypiam. Czuję ciepło, mąż
postanowił dołączyć do niedzielnej sjesty i tak do wieczora polegujemy, przy-
tulamy się, jesteśmy blisko. To poranne latanie jednak coś oznaczało!

* * *

Odpuszczam sobie Fakty, wychodzę z łóżka dopiero na film, odcinek
Ciszy nad Rozlewiskiem oglądam z przyzwyczajenia, lekkostrawna papka fa-
bularna okraszona pięknymi widokami. Chwila przy komputerze, zaglądam
na FB. Marek pożegnał swoją sukę Miśkę, towarzyszyła mu wiernie od wielu
lat, dziś odeszła do Zamglonej Doliny. Przypominam sobie śmierć Kaji, nie
zauważyłam jej choroby zajęta sprawami szkoły. Kiedy zawieźliśmy ją do lecz-
nicy, można już było tylko skrócić jej cierpienie. To wydarzenie przeważyło
szalę, zdecydowałam się odejść ze szkoły, skoro zabierała mi całe życie, nie
dając pewności, że to ma sens. To była dobra decyzja. Tak się w mojej pamięci
zlały te wydarzenia: śmierć Kaji, Dzień Matki, rezygnacja z pracy. Obejrzę
jeszcze Szkło Kontaktowe, trochę poczytam, postaram się zasnąć przed pół-
nocą. Jutro kolejny szkoleniowy dzień.

117

Mag os i a

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 117



Poniedziałek 19.01.2015 r.

eśli w poniedziałek 19 stycznia masz wszystkiego dość, to… Twój stan jest
jak najbardziej normalny. Dziś wypada najbardziej depresyjny dzień roku

– wyliczył brytyjski psycholog. Do takiego wniosku doszedł dr Cliff Arnall 
z Cardiff University na podstawie skomplikowanego wzoru matematycznego.
Uwzględnił w nim zmienne meteorologiczne (długość dnia, nasłonecznienie),
psychologiczne (w tym zrywanie z postanowieniami noworocznymi) oraz czyn-
nik ekonomiczny (kończy się czas spłaty kredytów świątecznych).

Dr Arnall wyznaczaniem daty „najgorszego dnia w roku” zajmuje się od
2004 r. Z jego najnowszych wyliczeń wynika, że tzw. Blue Monday, czyli Przy-
gnębiający Poniedziałek, wypada w poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia
stycznia. <http://polska.newsweek.pl/blue-monday--dzis-najbardziej-depre
syjny-dzien-roku,100654,1,1.html>

Nie mam wszystkiego dość, tylko nie lubię rano wstawać, zwłaszcza jak
na dworze ponuro, pada deszcz, w domu chłodno, mąż śpi, pies nie ma ochoty
podnieść się z poduszki. A ja muszę: wstać, wypuścić kury, zapalić w piecu,
zjeść śniadanie, przeczytać maile, odpowiedzieć na maile, przejrzeć materiały
szkoleniowe, spakować się, zadzwonić do bursy, umówić się na szkolenie, 
zarezerwować bilet na busa do B., wziąć prysznic, pojechać do L., odebrać
materiały z firmy i pojechać do B. pracować do wieczora nad koncepcją przed-
szkola.

Na szczęście do L. wiezie mnie mąż, który przy okazji ubezpieczy nasz
samochód (Chevrolet Aveo, sześcioletni, kupiony za kredyt we frankach,
spłacony, więc aktualne skoki franka nas już nie wzruszają).

* * *

Szkolenie z projektu w przedszkolu w B. Obszar: Budowanie koncepcji.
Jestem trochę zła na siebie, że ulegam w październiku namowom pana A.,
SORE i podjęłam się prowadzenia cyklu zajęć w przedszkolu. Temat jest 
mi dobrze znany, prowadziłam już podobne zajęcia w kilku szkołach, mam
opracowany autorski program warsztatów prowadzonych dla przedstawi-
cieli szkolnej społeczności, czyli uczniów, rodziców i nauczycieli. Ustalamy
wspólne wartości, na tym fundamencie potem budujemy całą koncepcję
szkoły. Niestety, nigdy nie pracowałam w przedszkolu, nie znam specyfiki
tego obszaru oświaty i czuję pewien dyskomfort, nie mogąc odwoływać się
do konkretnych własnych doświadczeń. Przygotowanie do zajęć wymaga ode
mnie dwa razy więcej czasu; to, co w odniesieniu do szkół mam w głowie
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(podstawy prawne, wymagania, procedury, sposoby pracy), w przypadku
przedszkola muszę sprawdzać, szukać przykładów dobrej praktyki, opraco-
wywać nowe karty ćwiczeń. Na szczęście zespół jest chętny do współpracy,
łączy nas zbliżony wiek, większość ma stopień nauczyciela dyplomowanego,
nauczycielki są doświadczone i chcą się rozwijać. 

Dziś pracujemy nad diagnozą placówki. Paniom podoba się analiza 
sytuacji z zastosowaniem SWOT (silne i słabe strony, zagrożenia i szanse).
Zaskakuje mnie jedno z anonimowych wskazań: zagrożeniem dla rozwoju
przedszkola jest kadra w starszym wieku. Zatrzymuję się chwilę przy tym
sformułowaniu, dyskutujemy, jakie możliwości kryje w sobie dojrzały wiek 
i doświadczenie. Staram się przekonać uczestniczki moich zajęć, że sztuka
świadomego i aktywnego udziału w życiu polega na patrzeniu na każdy pro-
blem, zagrożenie jako na szansę rozwoju i wyzwanie do poznawania nowych
obszarów zawodowych i osobistych. 

Czego się jeszcze boją panie nauczycielki przedszkola w B., prowincjo-
nalnym miasteczku? Oto obawy nazwane na anonimowych karteczkach: niż
demograficzny, coraz mniejsza liczba dzieci w wieku przedszkolnym, ograni-
czenie etatów, zwolnienia z pracy, konkurencja i porównywanie z placówką
niepubliczną, ograniczony dostęp do kultury, kina teatru, coraz trudniejsza sy-
tuacja finansowa gminy.

Na szczęście widzą także szanse stojące przed przedszkolem: korzystanie
z tradycji regionalnej, promocja zdrowego stylu życia, atrakcyjne otoczenie pla-
cówki, bogactwo przyrody, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne, angażowanie się
rodziców w prace przedszkola, udział w programach unijnych. 

Kończę zajęcia podkreślając potencjał tkwiący w kadrze, otoczeniu
przedszkola i środowisku. Chcę pozostawić panie w dobrym nastroju, zależy
mi, aby poszły do domu myśląc o pozytywnych aspektach swojej pracy. 
Na kolejnym spotkaniu będziemy pracować razem z rodzicami, poszuku-
jąc wspólnych wartości. Wychodzę z przedszkola po osiemnastej, ciemno,
dżdżysto, zimno. Do L. jadę busem, na dworcu czeka mąż, dzięki temu mogę
zjeść kolacje z Wiadomościami w tle. 

* * *

Dziś już nie pracuję, czeka mnie wieczór filmowy. W programie tele-
wizyjnym zakreśliłam „Lęk wysokości” Bartosza Konopki w TVP Kultura.
Reżysera pamiętam ze znakomitego filmu dokumentalnego „Królik po ber-
lińsku”, nominowanego swego czasu do Oscara. Temat mi w pewien sposób
bliski: bohater, wzięty dziennikarz u szczytu kariery musi zająć się swoim
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starzejącym się ojcem, z objawami choroby psychicznej, zagrażającemu oto-
czeniu. Tomasz (świetny Marcin Dorociński) musi/chce odnaleźć drogę do
ojca, z którym stracił kontakt, z którym rozstała się żona, matka bohatera. 

Temat mi bliski, bo problem odpowiedzialności za rodziców, koniecz-
ność zajęcia się nimi, kiedy ciągle jest tyle do zrobienia, wraca za każdym
razem, gdy odwiedzam mamę. Mamę, wymagającą dzisiaj opieki jak dziecko,
bez nadziei, że będzie lepiej. Będzie gorzej, trudniej, bezradniej. Mama
mieszka ze swoją wnuczką, moją ukochana siostrzenicą, której babcia prze-
pisała mieszkanie, zyskując pewność opieki na stare lata.

Najgorsza jest bezradność, bezsilność, kiedy ktoś, kto całe życie pracował
umysłowo, dla kogo mówienie/myślenie/czytanie było podstawowymi czyn-
nościami życiowymi, nagle przestaje mówić, przestaje się komunikować, 
a oczy ciągle są jasne i tak patrzą, jakby chciały ci coś powiedzieć, a ty nie
wiesz, co. I czujesz się winna, że nie rozumiesz, że nie wiesz, nie potrafisz
pomóc. I z ulgą, i poczuciem winy za tę ulgę, wracasz do swojego domu, od-
wlekając datę następnych odwiedzin, następnej wizyty, podczas której jeszcze
bardziej nie wiesz, nie rozumiesz. I tylko to spojrzenie idzie za tobą. Czy moja
Mama myśli? Czy zanik mowy jest fizjologicznym odruchem zanikających
czynności życiowych, czy zmęczeniem życiem? Nie wiem. I ta niewiedza jest
bardzo trudna.

* * *

Na FB zdjęcia od M&M. M. z Bąblem leżącym mu na plecach, M. z Bą-
blem bawiącym się piłeczką. Tęsknię za dziećmi, cieszę się, że ich odwiedzę.

Wtorek 20.01.2015 r.

ano pracuję ostro, przed wyjazdem do W. chcę jak najwięcej zrobić 
na następny tydzień. Zaczynam od oceny pracy dyplomowej, wyjątkowo

dobra, rzadko trafia mi się tak profesjonalnie przygotowana praca. Nabieram
podejrzeń, czy samodzielna i od razu strofuję sama siebie. Nie mam kon-
taktu z uczestnikami podczas pisania prac, dostaję do oceny tylko efekt fi-
nalny, dlatego mam czasem problem z oceną autorstwa. Niestety, kilka razy
proste wklejenie do wyszukiwarki fragmentu pracy dyplomowej uczestnika
kursu kwalifikacyjnego na dyrektora, od razu wskazało właściwego autora
pracy. Nauczona tym doświadczeniem stosuję i tym razem taki prosty test
antyplagiatowy. Na szczęście, nic nie wyskakuje mimo kilku wklejonych do

120

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

R

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 120



wyszukiwarki fraz. Z przyjemnością piszę pozytywną recenzję, daję ocenę
celującą.

Otwieram stronę Nauczycielskiej Akademii Internetowej, w której je-
stem mentorem w kursie oceniania kształtującego, pod opieką mam pięcioro
uczestników. Moja rola to utrzymywanie kontaktu mailowego, komento-
wanie sprawozdań/refleksji z kolejnych modułów, inspirowanie, stawianie
pytań, podsuwanie pomysłów. Piszę komentarz do kolejnej pracy, jestem
nieco zniesmaczona, nauczycielka, polonistka z wieloletnim stażem udziela
odpowiedzi o tak wysokim stopniu ogólności, że domyślam się, iż nie prze-
czytała polecanej lektury, prawdopodobnie nie zrobiła również w praktyce
zalecanych ćwiczeń. Cóż, moja rola to przede wszystkim wspieranie, staram
się zatem pohamować chęć nazwania pozorowanych działań po imieniu i po
raz kolejny zachęcam do zastosowania wybranych elementów oceniania
kształtującego na swoich wybranych lekcjach.

Kolejna sprawa do załatwienia: telefon do bursy, w której w poniedziałek
prowadzę szkolenie na temat wymagań ewaluacyjnych. Okazuje się, że pani
dyrektor najbardziej zależy na przygotowaniu grona do skutecznego pora-
dzenia sobie z ewaluacją zewnętrzną, której lada dzień się spodziewa. Pro-
ponuję warsztatową formę pracy, uzgadniamy szczegóły.

* * *

Jutro mija termin płatności za światło i telefon. Robię przelewy, ra-
chunek za dwa miesiące energii elektrycznej 449, 00 zł, telefon stacjonarny+
internet+telewizja 133,00. Od razu doładowuję komórkę, 50 zł to comie-
sięczny ryczałt za Nokię za 1 zł. Nie wykorzystuję limitu, kolejne kwoty od-
kładają mi się, ale miesięczną ratę muszę wpłacać. Przy okazji sprawdzam
stan konta, całkiem przyzwoicie, przybywa więcej niż ubywa; praca szkole-
niowca ma swoje zdecydowane plusy finansowe. Jak tak dalej pójdzie, to 
w marcu będę mogła dołożyć kolejną okrągłą sumę do lokaty. I pomyśleć, że
z dyrektorskiego stanowiska musiałam na emeryturę przejść, żeby było mnie
stać na oszczędzanie i żebym mogła pojechać na zagraniczną wycieczkę bez
uszczerbku dla domowego budżetu.

* * *

Zaczyna robić się późno, biorę prysznic, siadam chwilkę przy kawie, 
o dwunastej wychodzę z domu. Bus do L., przesiadka na bus do W., dalej 
pieszo kilometr droga przez las, o czternastej jestem na miejscu. Najpierw 
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godzina konsultacji indywidualnych, potem trzy godziny warsztatów na temat
ewaluacji wewnętrznej. To zajęcia z projektu w małej szkole prowadzonej od
ośmiu lat przez stowarzyszenie. Bardzo młoda kadra, większość to nauczy-
cielki stażystki, kontraktowe. Szkoła nie podlega pod Kartę Nauczyciela,
wszyscy zatrudnieni pracują za pensje o jedną trzecią mniejsze od średniego
wynagrodzenia w placówce publicznej. Nie mają przysługujących nauczycie-
lom z KN ferii i wakacji, tylko urlop zagwarantowany kodeksem pracy. Klasy
łączone, w całej szkole 42 dzieci, do tego dwa oddziały przedszkolne.

Pamiętam swoje zaskoczenie, kiedy po raz pierwszy zjawiłam się w szko-
le. Mały pokoik, trzy na trzy metry to gabinet dyrektora, pokój nauczyciel-
ski w jednym. Rodzice wpłacają pieniądze do pani dyrektor za przedszkole,
ktoś kseruje materiały, panie rozmawiają o problemie z nowym uczniem,
wchodzi babcia zapytać o zachowanie wnuczka, ja mam prowadzić konsul-
tacje z chętnymi nauczycielami. To wszystko na dziewięciu metrach kwad-
ratowych. Zajęcia przebiegają szybko, dziś robimy projekt ewaluacyjny,
pokazuję, że ewaluacja nie musi kojarzyć się z papierologią, że mniej często
znaczy lepiej. 

Wracam z panią M., pracuje w dwu szkołach, uczy niemieckiego, robi
kurs z muzyki i plastyki, może uzbiera się etat, na razie mam 12 godzin, ale
dobre i to – dodaje. Przesiadam się na busa, potem na kolejnego, do domu
docieram na Fakty, mocno zmęczona, zaczyna mi się dawać we znaki mara-
ton szkoleniowy. 

Jutro jadę do W.

Środa 21.01.2015 r.

staję wcześnie rano, dziś bardzo napięty harmonogram. Śniadanie, pocz-
ta, kilka maili, nie mogę się powstrzymać, zaglądam na FB. Dzień Babci,

co i rusz napotykam życzenia dla Babć, memy, zdjęcia polukrowane i ocieka-
jące słodyczą. Chwila refleksji rodzinnej. Moja mama, w moim wieku (56 lat)
miała siedmioro wnucząt, moja najstarsza siostra pięcioro, kolejna siostra jed-
nego wnuka. Ja w najbliższej przyszłości dwóch lat raczej nie spodziewam się
zostać babcią, mam dwudziestosiedmioletniego syna. Najmłodsza siostra 
w wieku 56 lat będzie miała dwudziestodwuletnią córkę. Znak czasów? W każ-
dym razie, o ile bym chętnie porozpieszczała jakiegoś wnuka/wnuczkę, po-
chodziła z nimi do kina, pozabierała na wakacje, o tyle jestem zadowolona, że
M&M póki co stabilizują się, są jeszcze młodzi, jeszcze zdążą ze wszystkim.
Bycie rodzicami trenują na Bąblu, kocie przygarniętym z ulicy.
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Telefon. 
Dostaję propozycję napisania artykułu do „Meritum” na temat roli dy-

rektora we wdrażaniu oceniania kształtującego w szkole. Temat mi odpowiada,
z redakcją się dobrze współpracuje, honorarium odpowiednie. Problemem
jest termin, nie dam rady napisać do końca stycznia, kolejny tydzień to dzień
w dzień szkolenia aż do drugiego lutego. Deklaruję dziesięciostronicowy tekst
do połowy lutego, pani z redakcji przystaje na zaproponowany termin, zna
mnie, nigdy nie zdarzyło mi się nie dotrzymać umówionej daty oddania ma-
teriału. Cieszę się z propozycji, lubię szkolenia, jednak bardziej lubię pisać.
Utrwalanie myśli, poglądów, refleksji zostawia ślad w rzeczywistości. 

Telefon. 
Zaczyna się kolejny projekt wspomagania pracy szkół, tym razem w po-

wiecie k. Pani E. proponuje mi szkolenia w trzech placówkach, do końca
czerwca po 48 godzin w każdej. Tematy znam (ewaluacja wewnętrzna, bu-
dowanie koncepcji placówki), materiały, prezentacje, ćwiczenia mam gotowe.
Tylko jak to zmieścić w kalendarzu? Proszę o przesłanie propozycji harmo-
nogramu, zobaczymy, jak to się da rozmieścić w czasie.

Telefon.
Uff… Czy ja dam radę dzisiaj coś zrobić?
– M., dostałaś mojego maila? 
– Nie, a kiedy wysyłałaś, przed chwilą sprawdzałam pocztę, nic nie było.
– Bo ja właśnie przed chwilą..
– B., coś się stało?
– W zasadzie to nic, tylko dostałam zawiadomienie, że zakwalifikowałam

się na to szkolenie tygodniowe z ewaluacji zewnętrznej…
– To super, gratuluję!
– Tak, tylko, ze to w pierwszym tygodniu ferii jest… 
– A, o to chodzi, B., nie ma sprawy, moją wizytę przełożymy na cieplejsze

miesiące, a mnie to nawet na rękę, bo mam duży artykuł do napisania.
– Tak mi głupio, byłam pewna, że uda nam się spotkać tym razem.
– Basiu, do trzech razy sztuka, naprawdę nie ma sprawy, spotkamy się na

pewno w tym roku. A tak w ogóle to wszystkiego najlepszego w Dniu Babci.
– Dziękuję, mąż się śmieje, że na razie to jestem tylko żoną dziadka, ale

już niedługo, bo K. będzie miała lada dzień siostrzyczkę. 
– B., bardzo się cieszę, pozdrów wszystkich ode mnie. I jedź na szkolenie,

potem mi opowiesz, co ciekawego się nauczyłaś. Trochę mi szkoda, że jako były
dyrektor nie mogę już w wielu szkoleniach uczestniczyć. Liczę na ciebie. 
Buziaki!

Robi się coraz później, muszę lecieć do fryzjera, a tu jeszcze J…
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– Możesz tu na chwilę przyjść?
– Coś ważnego? Bo trochę mam mało czasu..
– Dla wszystkich masz czas, tylko dla mnie nie. Oho, małżonek zaraz

strzeli focha, a przede mną wyjazd do stolicy i nie mam ochoty psuć sobie
nastroju.

– Co tam chciałeś?- zaglądam przez ramię męża na ekran laptopa –
a, chodzi ci o tę kurtkę w zalando?

– Bo nie jestem pewien, czy zamawiać.
– Jak ci się podoba, to zamawiaj, przecież zawsze możesz zwrócić, za prze-

syłkę nie płacisz.
– Ale Twoim zdaniem jest ładna? 
– Mnie się podoba, cena też przystępna, ponad połowę ceny wyjściowej,

marka niezła, bierz!
– Tak mówisz? 
– Wiesz co, ja ci powiedziałam swoje zdanie, a to ty będziesz w niej cho-

dzić, nie ja.
– Ale tak się zastanawiam..
– Zamawiaj, nie ma co się zastanawiać, jak nie zobaczysz i nie przymie-

rzysz, to jeszcze dwa dni będziesz tak oglądał.
– Tak mówisz? 
– Uff, klikaj i już! Ja lecę do fryzjera, bo się spóźnię. Cześć.

* * *

– Taki kolorek jak zawsze robimy? 
– Tak, pani A., pasuje mi i się przyzwyczaiłam. Okres zmian mam chyba

za sobą.
– I chyba troszkę skrócimy?
– Koniecznie, ostatnio gdzieś przeczytałam, że im kobieta starsza, to po-

winna mieć coraz krótszą fryzurę. U mnie w takim razie niedługo na zapałkę
poproszę.

Chwila, kiedy nic nie muszę. Siedzę sobie pod suszarką, przeglądam
jakąś Galę czy inne Życie gwiazd (u pani fryzjerki nic innego nie ma), pod-
słuchuję rozmowy z klientkami, nikt nie dzwoni do mnie, nikt niczego nie
chce, odpoczywam sobie błogo całe czterdzieści minut, tyle czasu farba po-
krywa moje siwiejące odrosty. 

– Czeszemy, czy tylko wysuszyć? 
– Czeszemy, pani Agnieszko, nawet trochę mocniej proszę utrwalić, bo do

stolicy jadę dzisiaj.
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– Tak na wieczór?
– Tak, dziś do syna, jutro mam szkolenie, muszę elegancko wyglądać.
– Tak może być? 
– Dziękuję, pani A., proszę mnie zapisać na poniedziałek, na ósmą rano

można? 
– J., możesz po mnie już przyjechać, zaraz wychodzę.
A teraz szybkie małe conieco, walizka i jedziemy do L. Bus do W. już

czeka, jak dobrze pójdzie i nie będzie korka w K., to na osiemnastą powin-
nam być na miejscu.

– Synu, jestem już na Z., wyjedziesz po mnie? To ok, do zobaczenia, cze-
kam pod M., wiesz, tam gdzie zajeżdżają busy.

* * *

I już jadę sobie z synem przez W., jak dobrze mieć takiego dorosłego
syna, jak dobrze móc na niego liczyć, jak dobrze mieć go obok siebie. Tak
rzadko widuję M., odkąd trzy lata temu wyruszył z domu w poszukiwaniu
swojego miejsca w życiu. W tej wędrówce spotkał wielu mądrych ludzi, po-
znał wiele portów, pływał po wielu morzach. Najważniejsze: spotkał i poko-
chał M., z którą teraz chce spędzić życie. I choć tęsknię za moim jedynakiem,
wiem, że taka jest kolej rzeczy, że tak będzie dobrze. 

Miłość rodzicielska jest tym rodzajem miłości, której podstawowym celem
musi być separacja. Rodzic, który docenia potrzebę niezależności u swojego
dziecka i zachęca je do usamodzielnienie się, pomaga mu stać się dorosłym
człowiekiem, który wierzy w siebie i swoje możliwości (Susan Forward).

* * *

I wspólny wieczór z M&M, w centrum uwagi Bąbel i Gucio, bo okazuje
się, że do czarnego kocurka znajdki przybył rudy Gucio z adopcji, żeby im
było weselej, jak opiekunowie wychodzą do pracy. I jest im wesoło, szaleją
po całym mieszkaniu, M. uczy je schodzić ze specjalnie pod sufitem zamon-
towanej półki, M. pokazuje, jak opanowały sztukę łapania piłeczki w powie-
trzu. I jemy razem kolację, młodzi fajnie się dogadują w kuchni, oboje lubią
eksperymentować, sałatka (brokuły, szynka, prażony słonecznik) + sos czosn-
kowy – rewelacja!

Rozmowa o planowanym przyjęciu weselnym, pokazują mi listę gości,
wstępnie to około 160 osób, z tego połowa to rodzina, druga połowa to znajomi
z żagli, ludzie morza, przyjaciele z wypraw. Smakujemy nalewki, cytrynówka
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jest pyszna, ale pigwówka to prawdziwa poezja. I robi się późno, czas spać,
młodzi idą rano do pracy, a ja też mocno zmęczona po intensywnym, pełnym
wrażeń dniu. Kociaki Bąbel z Guciem zasnęły na środku pościeli i wcale nie
mają ochoty na przeprowadzkę na swoje legowisko. Prawie jak dzieci!

Czwartek-Piątek 22–23.01.2015 r.

podwozi mnie rano do Z.T., sam jedzie do pracy, po drodze zostawia
M. w szpitalu, w którym jest na stażu. Mam dwie godziny dla siebie na

zakupy, rzadko bywam w W., a ostatnio i w L. trudno było o wolny czas na
sklepową rozrywkę. Zaczynam od ulubionego Promodu, od dwu lat jestem
wierna tej marce łączącej w sobie niebanalny luz, sportową elegancję i cenę do
przyjęcia dla dorabiającej emerytki. Zaraz po wejściu wpada mi w oko cha-
browa sukienka, prosta, z półprzeźroczystymi rękawami trzy/czwarte. Przy-
mierzam, jak ulał. Do tego dobieram chustę w chabrowo-brązowy wzór, lekka,
mięciutka, nie mam ochoty jej ściągać z szyi. Wyciągam kartę stałego klienta,
okazuje się, że mam do wykorzystania 20 zł jako bon lojalnościowy.

– Jest pani super klientką – uśmiecha się ekspedientka. Chyba widzi moje
zdziwienie, bo dodaje: przy pani danych pokazuje mi się złoty puchar, to sym-
bol najlepszych, wiernych klientek.

– Właściwie to się zgadza, dzisiaj mam na sobie – szybko analizuję w my-
ślach garderobę – pięć rzeczy z Promodu.

– Razem dwieście pięćdziesiąty osiem złotych poproszę.
Podaję kartę, wciskam PIN, dostaję firmową czarna reklamówkę. 

– Paragon włożyłam do środka, do widzenia, zapraszam – wychodzę że-
gnana sympatycznym uśmiechem. Oprócz jakości marki lubię też ekspe-
dientki w Promodzie, są nienachlane, nie prowadza agresywnej sprzedaży,
znam z widzenia wszystkie panie i jednego pana ze sklepu w L., kojarzę kilka
pań ze sklepu w Z.T. W dobie anonimowych sklepów galeryjnych to nieczęste
doświadczenie.

Kolejny punkt zakupowych peregrynacji to sklep polskiej marki obuw-
niczej Wojas. Pierwsze buty w Wojasie kupiłam z pięć lat temu. Pamiętam,
jak kilka razy podchodziłam do witryny sklepu w l. G.O. zastanawiając się
nad kozakami wartymi połowę mojego dodatku dyrektorskiego. Wreszcie po-
wiedziałam sobie: jestem tego warta. Buty okazały się warte swojej ceny, służą
mi do dzisiaj, a ja w zasadzie nie kupuję butów i torebek w innych sklepach.
Skończyły się moje problemy z niewygodnym obuwiem, z pocącymi się sto-
pami, naturalna skóra, klasyczne wzornictwo, świetna jakość przekonuje do
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stosunkowo wysokiej ceny. Dzisiaj szukam trzewików upatrzonych w sklepie
internetowym, chce je przymierzyć, zobaczyć, jak wyglądają na nodze.

– Świetnie do pani pasują – ekspedientka zna swoją rolę, ale ja sama
widzę/czuję, że eleganckie, choć na płaskim obcasie buty plus wąskie czarne
spodnie to dobre i wygodne połączenie dla trenera szkoleniowca w drodze.
Karta, PIN i kolejna reklamówka.

Na koncie mniej o 345 zł. Na koniec wstępuję do Marks&Spencer, ku-
puję prezent dla J. na wyprzedaży. Mam nadzieję, że błękitny sweter w serek
à la Czarzasty nie przestraszy mojego raczej konserwatywnego męża. Spraw-
dzam godzinę, mam jeszcze trochę czasu, akurat na latte, zanim dojedziemy
na miejsce, będzie południe.

* * *

Na parkingu przed D.C. z daleka widzę B., kierowniczkę kursu interne-
towego SPLO. Czeka już na nas D. z CEO, który ma nas zawieźć do W., dołącza
do nas B. i już jedziemy na spotkanie mentorów i dyrektorów konsultantów,
przygotowujących warsztaty dla liderów oświaty.

W W., ośrodku szkoleniowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, czeka
już Prof. P. i razem z L., O., B.; od wczoraj pracowali nad modyfikacją pro-
gramu SPLO. Podczas obiadu dojeżdża R., koleżanka z mojego rocznika.

Chwila rozmowy, co u kogo słychać. Jak zwykle fascynuje mnie Prof. J.P.
Niezwykła osobowość, charyzmatyczny propagator zmian w edukacji, sojusz-
nik oceniania kształtującego, wprowadzenia do szkoły kultury dialogu, budo-
wania otwartej przestrzeni edukacyjnej. Znam Profesora od 2005 roku, kiedy
po raz pierwszy usłyszałam charakterystyczny ciepły głos na konferencji Aka-
demii Zarządzania Dyrektora Szkoły pt. Przyszłość Edukacji. Pamiętam, jak
w obrazowy sposób przekonywał o konieczności należnego wynagradzania
polskich dyrektorów i nauczycieli, mówiąc: jeśli będziesz płacić orzeszkami
ziemnymi, to do pracy przyjdą małpy. Potem spotkałam go na konferencji
OSKKO w T., na SPLO był jednym z prowadzących. Jego wykłady i warsztaty
odkrywały zupełnie inny punkt widzenia, burzyły stereotypy, uruchamiały
ciągi niebanalnych skojarzeń. 

Koniec rozmów, bierzemy się do pracy. Na początek L. przedstawia kon-
cepcję nowego programu dla kolejnego rocznika SPLO, w parach analizujemy,
co i jak można wykorzystać z dotychczasowych materiałów, co trzeba będzie
dodać, co wystarczy zmodyfikować. Pracujemy ostro, z przerwą na kolację,
do dwudziestej drugiej. Potem przy winie dalej rozmawiamy o programie
SPLO, o nowych modelach i sposobach nauczania/uczenia, o problemach 
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z nieaktywnymi uczestnikami. Przed północą opuszczam towarzystwo po 
angielsku, za chwilę do pokoju przychodzi R. i leżąc w łóżkach analizujemy
problemy oświaty, tym razem w wymiarze lokalnym, koleżanka opowiada 
o swoich problemach kadrowych w kierowanej przez siebie bursie. Zanim
zasnę, myślę, że mnie już takie problemy nie dotyczą i to jest bardzo dobre.

* * *

Po śniadaniu Profesor proponuje ćwiczenie na temat skryptu kulturo-
wego, czyli ogólnej wiedzy dotyczącej danego zjawiska tkwiącego w głowie.
Takie skrypty nie tylko kierują naszym zachowaniem, wpływają także na to,
jak się zachowujemy, co mówimy, jak reagujemy. W ramach danej kultury
skrypty są najczęściej tak zakorzenione, że trudno je dostrzec, lecz jeszcze
trudniej jest się od nich uwolnić. 

Profesor zaprasza nas do udziału w doświadczeniu, którego celem jest
próba zwerbalizowania, z jakich doświadczeń wypływają nasze działania
edukacyjne. Zasady są proste: rozmawiamy w parach, czym jest uczenie się,
jakie są nasze przekonania na ten temat. Moja partnerką jest B., zbliżona po-
koleniowo dyrektorka stołecznego liceum i okazuje się, że oprócz wieku łączą
nas drogi edukacyjne. Pozornie banalne ćwiczenie (żadnych narzędzi, skom-
plikowanych procedur, ankiet, tylko określony czas, temat i zasady rozmowy,
ustronne miejsce do jej przeprowadzenia) uświadamia nam, jak silnie do-
świadczenie życiowe wpływa na decyzje, dokonywane wybory i wyznawane
poglądy. 

Kluczowe dla moich poglądów (i nastawień) okazują się wypowiedziane
na początku rozmowy słowa: uczenie nigdy nie było dla mnie przymusem.
Kiedy opowiadam o nauce w szkole podstawowej, używam określenia: ja się
właściwie nigdy nie uczyłam.

Usłyszawszy tę głośno wypowiedzianą kwestię uświadamiam sobie, że ja
naprawdę w podstawówce się nie uczyłam: uczestniczyłam w lekcjach, odra-
białam zadania, organizowałam harcerskie zbiórki, sprzedawałam w szkolnym
sklepiku, przygotowywałam przedstawienia, brałam udział w konkursach 
literackich i recytatorskich, zakochiwałam się platonicznie i bez sensu, cho-
dziłam na rajdy i robiłam inne różne rzeczy; i w ogóle nie siedziałam nad
książkami, oczywiście z wyjątkiem połykania kolejnych pozycji ze szkolnej 
i domowej biblioteki.

W liceum się trochę uczyłam, zwłaszcza chemii i fizyki, których nie lu-
biłam i nie rozumiałam, a chciałam mieć dobre stopnie, bo trzy najlepsze
świadectwa w szkole dawały przepustkę na studia bez egzaminu. Ale już przy-
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gotowywanie się do olimpiady polonistycznej nie było żadnym uczeniem się,
tylko przyjemnością siedzenia w czytelni dla dorosłych studentów, czytaniem
niedostępnych inaczej lektur i frajdą pisania eseju o metafizycznych doświad-
czeniach bohaterów „Solaris” Stanisława Lema.

Studia na polonistyce uczeniem się nie były w ogóle. Chyba, że uczenie
to: czytanie, rozmawianie, pisanie, dyskutowanie, analizowanie, wyciąganie
wniosków, kojarzenie; także oglądanie filmów, spektakli i długie Polaków 
w nocy rozmowy; te ostatnie zwłaszcza na czwartym roku studiów ważne, bo
przez stan wojenny przerwane. Sama się dziwię, jak nie ucząc się, studia z wy-
różnieniem skończyłam w terminie i do szkoły trafiłam, by uczyć innych, co
zresztą robię to tej pory, najczęściej z przyjemnością i ku zadowoleniu owych
innych. 

Rozmowa w poszukiwaniu skryptów kulturowych procesów edukacyj-
nych uświadamia nam ogromną rolę nastawienia/doświadczenia. Uczenie się
nigdy nie było dla mnie przymusem; było radością, frajdą, doświadczaniem
bogactwa ludzkiej myśli. Uczenie się było/jest dla mnie naturalną czynnością,
jak spanie, jedzenie, rozmawianie, czytanie, pisanie. Szkoła nie kojarzy mi się
z instytucją opresyjną, z systemem zarządzanym procedurami, z testami, 
decydującymi o moim życiu. Może dlatego, kiedy uczyłam języka polskiego,
tak ważne na lekcjach były emocje, rozmowy, poszukiwanie sensów i wspól-
ne odkrywanie świata. W koncepcji pracy szkoły ważne było bycie razem: 
zabawa w teatr, wydawanie szkolnej gazety, rowerowe rajdy, artystyczne dzia-
łania, projekty realizowane na długo wcześniej, zanim obowiązek rozlicza-
nia ich na świadectwie gimnazjalnym stłumił naturalną chęć poszukiwania
odpowiedzi.

Szkoda, że tak rzadko rozmawia się w pokojach nauczycielskich, czym
jest dla nas uczenie. Postanawiam napisać o tym felieton, zachęcić do odkrycia
w sobie doświadczeń, które sprawiały, że szkoła kojarzyła nam się z radością.
Bo jeśli zapomnimy o radości uczenia się, to trudno o radość nauczania, a to
bardzo niebezpiecznie rokuje na przyszłość.

* * *

Pracujemy nad programem SPLO do obiadu. L. rozdaje zadania do przy-
gotowania na najbliższy zjazd. Mnie to nie dotyczy, nie prowadzę zajęć, moje
zadanie to komentowanie prac w kursie internetowym, wspieranie słuchaczy
w procesie przeprowadzania zmian w swoich szkołach i ocena prac dyplo-
mowych. Obserwuję koleżanki, dyrektorki konsultantki, jak określa się ich
rolę w oficjalnej terminologii. Zastanawiam się, jak znajdują czas i godzą 
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zarządzanie szkołami z funkcją pełnioną w SPLO, prowadzenie zajęć i jeszcze
gościnne występy na konferencjach.

Doceniam swoją niezależność, to, że wiele mogę, ale nie muszę. Jestem
w innym miejscu, na innym etapie, mam wiele dróg rozwoju, mam też eme-
ryturę, która pozwala mi na bycie szefem dla samej siebie. I to jest dobre,
bardzo dobre. 

Wracam do L. z R. i jest to dosyć ekstremalne doświadczenie, biorąc pod
uwagę jej ryzykowne umiejętności prowadzenia samochodu połączone z emo-
cjonalną relacją na temat problemów kadrowych. Nie wiem, jakim cudem,
ale dojeżdżamy szczęśliwie, czeka na mnie J., wracam do domu, gdzie wita
mnie stęskniona Sunia.

* * *

Zaglądam na FB, nic nowego, idę spać, z sypialni dobiega pochrapywa-
nie męża, zatęskniłam za bliskością.

Sobota 24.01.2015 r.

a FB dedykacja na dziś:
Nie próbuj naprawiać przeszłości. Lepiej w teraźniejszości dołóż starań,

by nie spieprzyć przyszłości. 
Staram się.
Odwiązałam liny, opuściłam bezpieczną przystań, zostawiłam za sobą

przeszłość. Złapałam wiatr w żagle. Pracuję, rozwijam się, realizuję marze-
nia. Tyle jeszcze przede mną. Czasem na chwilę cumuję. Już nie muszę się
śpieszyć.
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am na imię M., dla bliskich G., jestem nauczycielką od dwudziestu trzech
lat, mam męża i cztery córki – każda z nich na innym etapie edukacyj-

nym. Znam więc doskonale szkołę zarówno jako nauczyciel jak i rodzic no 
i oczywiście doskonale pamiętam czasy, gdy sama byłam uczniem. Pracuję 
w niewielkiej szkole podstawowej w miejscowości oddalonej o ponad 30 ki-
lometrów od K.

Moja szkoła powstała jeszcze w czasach austriackich i gdy zaczynałam
pracować, były w niej piece kaflowe i wychodki na zewnątrz. W latach dzie-
więćdziesiątych postanowiono rozbudować szkołę, wybudowano nowy przy-
klejony do starego budynek, który po roku zabrano na gimnazjum, a nam
wyremontowano stary. Mamy więc w naszej N. dwie szkoły, które łączą
wspólne dzwonki, korytarze przedzielone kratą, patron (u nas Jan Paweł II,
u nich Karol Wojtyła) i wspólna biblioteka, którą dzielę razem z koleżanką 
z gimnazjum. Od kilku lat mam w szkole etat łączony: historia, biblioteka 
i świetlica, chociaż z wykształcenia jestem polonistką, a pozostałe kwalifika-
cje zdobywałam na podyplomówkach.

Poniedziałek 13.04.2015 r.

dzwoni budzik (w komórce) przeciągam się czekam kilka
minut i wstaję – trzeba budzić dziewczyny. A. – licealistka ma

dziś na jedenastą, więc może jeszcze spać, M. – gimnazjalistka wstaje z ocią-
ganiem, H. (klasa III) szykuję w pośpiechu ubrania i ubieram się sama. Na
końcu budzę Mo. – może pospać trochę dłużej, bo śniadanie je w przed-
szkolu. Na szczęście tej nocy się nie posikała, więc nie muszę zaczynać dnia
od prania. W pośpiechu szykuję jej ubrania, plotę warkocza i pomagam 
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wybrać zabawkę do przedszkola (poniedziałek to dzień zabawek). W tym
czasie starsze dziewczynki jedzą śniadanie, ja jak zwykle nie mam czasu, zjem
obwarzanka w szkole.

Biblioteka – ogarniam papierkową robotę, przychodzą dziewczyny z gim-
nazjum na ploty. Główny temat to podwyżki, a raczej ich brak. E. – stara
panna, polonistka – przeżywa to bardzo: „Podobno mają nam zabrać dodatek
wiejski”. „Bogiem, a prawdą to nam się on nie należy, pod jakim względem
nasza praca jest trudniejsza, niż nauczycieli w mieście?” „No wiesz, przecież
od zawsze ten dodatek był, a poza tym w mieście mają duży dodatek moty-
wacyjny, nie to, co my. Podwyżki nie było już od czterech lat, nasze pensje
stają się głodowe”. I tak dalej nawijała w ten deseń, nie wiem czemu, przyszła
mi na myśl Targowica, gdzie nasi przodkowie używali podobnych argumen-
tów: „liberum veto było zawsze”. Na temat zarobków nauczycieli zdania są po-
dzielone. Według jednej grupy (żony biznesmenów, stare panny itp.) są one
nędzne. Według innych, to kwota pozwalająca utrzymać na przyzwoitym po-
ziomie rodzinę. W przeliczeniu na członka rodziny, w naszym gronie dochód
mam chyba najmniejszy. Czworo dzieci, a łączne dochody mojego męża (renta
+ pensja) są niższe niż moje. W sumie nasze dochody są takie, że nie załapu-
jemy się na dodatek rodzinny, ani inne tego typu świadczenia, więc widać
nauczyciele zarabiają dużo.

Historia w klasie IV – nadal wałkujemy te nieszczęsne wieki, większość
już załapała, że połowy są tylko dwie, ale nadal mają problem z określeniem,
czy dana data to pierwsza czy druga połowa, nie mówiąc już o tym, że cyfry
rzymskie mylą im się niemiłosiernie. Ale jest powód do radości, są już zde-
cydowanie bardziej rozgarnięci, więc zrezygnowałam z robienia kartkówek
na każdej lekcji. Pierwsza połowa roku to była tragedia, przez wakacje cofnęli
się w rozwoju. Rozumiem, że czwarta klasa to spory przeskok, no ale bez
przesady, na ogarnięcie się powinien im starczyć miesiąc, a nie sześć. Moje
własne dziewczyny jakoś szybciej potrafiły się przestawić, ale fakt, że je pil-
nowałam, a i nauczyciele byli chyba mniej pobłażliwi. Tu mam wrażenie, że
rodzice w 90% nie pilnują nauki dzieci, nie sprawdzają zadań, a dziesięciola-
tek w większości nie ma wyrobionej jeszcze samodyscypliny. Rozbrajająca
jest Z., która potrafi powiedzieć, że nie umie, bo przecież pani nie powie-
działa, że będzie kartkówka. Rok temu było podobnie, z czwartą klasą zaczę-
łam się dogadywać dopiero koło kwietnia. Dodatkowym utrudnieniem jest
to, że historia jest tylko raz w tygodniu. Jeżeli dziecko w domu nie sięgnie do
książki, to po tygodniu niewiele (a w wielu przypadkach nic) nie pamięta.
Czasem zdarzają się sytuacje, że lekcja wypadnie i przerwa jest dwu, a nawet
trzytygodniowa.
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Świetlica – najgorsza część mojej pracy. Doceniam, że ją mam, dzięki
temu nie ma problemu z etatem, ale jedna godzina jest bardziej męcząca, niż
trzy dydaktyczne. Dobrze, że mamy plac zabaw. Dziwne, że etat w świetlicy
wynosi 26 godzin, podczas, gdy dydaktycznych – 18, a przecież i tu i tu trzeba
się przygotować. Dziś mam tylko I b, więc dzieci nie jest tak dużo, ale każde
chciałoby robić co innego. Rozumiem, że po czterech godzinach dzieci chcą
się bawić, tylko niestety nie potrafią i raz po raz muszę rozdzielać bijących
się czy tłumaczyć, że klocki nie służą do rzucania tylko do budowania. Naj-
bardziej są nieszczęśliwi, gdy każę im siedzieć i słuchać, jak czytam, nie przez
całą godzinę, ale przez 10 czy 15 minut. G., dożarty grubasek, wprost powie-
dział, że pani to jest wredna, bo tylko czyta. Oglądanie filmów też ich męczy,
nie potrafią się skupić przez 15 minut na akcji i oglądać bez wiercenia się 
i gadania. Wariant, że jedni oglądają, a inni się bawią odpada, bo jedni prze-
szkadzają drugim i po chwili nikt już nie ogląda. Na to znalazłam sposób,
zabieram ich do biblioteki i tam przez chwilę oglądają „Kubusia Puchatka”
czy coś równie ambitnego, po grymasach, że nie będą oglądać bajek dla ma-
luchów, z zainteresowaniem śledzą akcję. Współczesne dzieci nie potrafią
słuchać, nie potrafią oglądać, one muszą działać, najbardziej lubią niestety
działać na komputerach i czasem, zwłaszcza, gdy mam 3 świetlice pod rząd,
im ulegam.

Dziś na szczęście pogoda ładna, więc po pięciu minutach idziemy na
plac zabaw. Ledwo doszliśmy, patrzę, a tu chodnikiem idą obie zerówki (mają
zajęcia w innym budynku). O., grzecznie mnie prosi, czybym nie przeszła na
mały plac przy orliku. Mówię, że owszem, dziś pójdę, ale na przyszłość, żeby
przychodzili wcześniej, bo w dni, gdy mam prawie trzydziestkę dzieci, to im
nie ustąpię. Pogderały, że one wcześniej nie mogą, bo mają swój ustalony
rytm dnia. No pewnie, zerówka to zakon klauzurowy i nie można porządku
zmienić. W ogóle to trzeba ustalić jakiś harmonogram korzystania z placu
zabaw, bo bez przesady, żeby patrzeć przez okno, czy ktoś już jest, albo za-
stanawiać się, czy ktoś za moment przyjdzie.

Historia w klasie VI – na szóstej lekcji dzieci są już zmęczone, ja zresztą
też (zwłaszcza po świetlicy), no ale nie możemy pozwolić sobie na nic nie-
robienie. Klasa szósta po sprawdzianie już jest jedną nogą na wakacjach –
rozprężenie totalne. II wojna światowa to temat, którym większość jest zain-
teresowana. Dziś oglądamy „Akcję pod arsenałem”. Dzięki temu, że z mate-
riałem jestem do przodu, mogę sobie pozwolić, by przez dwie lekcje oglądać
film. W sali jest duża tablica interaktywna, na której można w dobrych wa-
runkach oglądać. Pytanie tylko, czy robię to legalnie? Kiedyś przeczytałam
(chyba w „Głosie Nauczycielskim”), że puszczanie filmów na lekcji w celu
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dydaktycznym jest dopuszczalne, natomiast w celu rozrywkowym – nie. No
super „Akcja pod arsenałem” – tak, ale „Bolek i Lolek” – już nie. Przekonanie
dzieci, że lekcja z filmem to lekcja, a nie kino czy kawiarnia, zajmuje chwilę.
Nie zgadzam się na jedzenie, picie itp., mało tego – daję im kartki z pytania-
mi, na które muszą odpowiedzieć na podstawie treści filmu.

Karcianka – powinny to być zajęcia kompensacyjne dla dyslektyków 
z klasy V, ale J. zwiał, T. nie było w ogóle w szkole, przyszedł tylko F. i jeszcze
na dokładkę D. i J. (Czekają na autobus, więc woleli przyjść do mnie, niż sie-
dzieć w świetlicy). F. na półrocze miał dwie pały: z polskiego i matematyki. 
Z pozostałych przedmiotów też kiepsko. Na krótkim tekście powtarzamy czę-
ści mowy, idzie mu to jako tako. Rzeczowniki w mianowniku rozpoznaje, ale
już w przypadku zależnym – znacznie gorzej. Matematyka – to dopiero tra-
gedia, wałkujemy w nieskończoność odejmowanie pisemne, nie może pojąć,
którą cyfrę odejmujemy od której. Jego umiejętności dalekie są od podstawy
programowej klasy V. Chłopak jest na pograniczu normy intelektualnej i pew-
nych rzeczy nigdy nie zrozumie, zadanie szkoły powinno polegać na utrzy-
maniu go na tym poziomie, ale w naszej idiotycznej rzeczywistości o wiele
lepiej dla niego będzie, gdy się cofnie w rozwoju i otrzyma orzeczenie o kształ-
ceniu specjalnym, wówczas bez problemu skończy podstawówkę, gimnazjum
i zdobędzie zawód, a tak, to nawet, jak my go przepuścimy, to później siądzie
i to nie tylko z matematyki. Przed ponad dwudziestu laty uczyłam mamę F.,
po siódmej klasie, którą powtarzała, rodzice przenieśli ją do K. do klasy uza-
wodowionej, bo w normalnej podstawówce nie dawała sobie rady. Dzisiaj jest
zaradną matką, zajmuje się czwórką dzieci i sporym gospodarstwem.

Przez naszą szkołę przewijają się dzieci mające orzeczenie o kształceniu
specjalnym. Na ogół otrzymują je dopiero w czwartej czy piątej klasie. Polega
to na tym, że mają dwie godziny rewalidacji, a poza tym siedzą na lekcjach 
i na ogół niewiele robią, dopiero w gimnazjum trafiają do klasy integracyjnej.
W zeszłym roku w klasie VI mieliśmy trzech uczniów z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności intelektualnej, jeden z nich jest upośledzony w stopniu
umiarkowanym. Uczenie w tej klasie to była tragedia, a władze gminy nie
wyraziły zgody, abyśmy mieli klasę integracyjną.

14:45 – wypuszczam chłopaków 5 minut wcześniej, zamykam komputer
i bibliotekę i pędzę, aby wyjechać z parkingu przed dzwonkiem, tzn. zanim
ruszą autobusy szkolne. Spieszę się do przedszkola, aby odebrać Mo. i zawieść
ją do Centrum Kultury na zajęcia dodatkowe: plastykę, rytmikę i balet. Na
plastykę oczywiście się spóźnia, bo nie jestem w stanie zawieść ją na piętnastą.
Jadę do domu, gdzie spędzam około pół godziny i zawożę H. na balet i ryt-
mikę. H. chodzi na te zajęcia już czwarty rok, sprawiają jej dużo radości.
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O osiemnastej odbieram dziewczyny, również najstarszą A. z angiel-
skiego, godzinę później zaganiam je do lekcji. H. jest porządnie zmęczona
po balecie, na szczęście nie ma dużo zadane – sprawdzam, poprawiam i po
sprawie. A. uczy się sama, na etapie szkoły średniej z pomocy rodziców się
już raczej nie korzysta. M. ma jutro sprawdzian z geografii, siedzę więc i po-
wtarzam z nią, a raczej czytam jej na głos lekcje z całego działu. M. to naj-
zdolniejsze z moich dzieci, ale ma dysleksję i czytanie ją męczy, więc często
czytam jej na głos lekcje z podręcznika, a także lektury – dzięki temu szybciej
przyswaja wiadomości. Zaświadczenie, wydane przez Towarzystwo Dyslek-
tyczne, zdobyłam dla niej dopiero w VI klasie, nie liczyło się wiec do spraw-
dzianu kończącego VI klasę. Rejonowa poradnia w W. nie widziała problemu,
w opinii nie napisali nawet, że wskazane byłoby dla niej wydłużenie czasu.
Załatwiłam to na podstawie zaświadczenia o astmie. Dzięki temu, że miała
wydłużony czas, sprawdzian napisała na 36 punktów. Stać mnie było, żeby
wydać 3 stówki na porządne przebadanie dziecka i wystawienie konkretnej
opinii, która jest ważna do końca edukacji, mam świadomość, że dla więk-
szości rodziców w moim środowisku, jest to kwota nie do przejścia.

O współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w W. nie
mogę napisać nic dobrego, zarówno jako rodzic, jak i nauczyciel. Nie wysta-
wiają opinii zarówno o dysleksji, jak i poważniejszych problemach. Piszą
tylko farmazony, o tym, że należy dostosować wymagania, zapewnić pomoc
itp., bardzo często przepisują dosłownie zdania z opinii wychowawcy.

Wtorek 14.04.2015 r.

o odwiezieniu dziewczyn do szkół i przedszkola jadę do mojej szkoły. Mam
dziś historię w V klasie, kółko czytelnicze dla pierwszaków, dwie świetlice

i cztery biblioteki.
Klasa V jest specyficzna, na 15 osób na półrocze 7 miało oceny dopusz-

czające. Dziś zajmujemy się odkryciami geograficznymi. Przez 5 minut oglą-
damy film o Kolumbie (przysłany na maila przez „Odkrywcę”) następnie
czytamy tekst, wyjaśniamy niejasności, wertujemy mapę, nie dla wszystkich
pokazywanie kierunków na mapie jest oczywiste, a wypadałoby wiedzieć, że
Indie są na wschód, a Ameryka na zachód.

Lekcje staram się przeprowadzić zgodnie z założeniami OK (oceniania
kształtującego), ale nie do końca mi to wychodzi. Temat jak dla mnie = ce-
lowi, po co to więc wertować. Niemniej mówię, że będziemy się uczyć o przy-
czynach odkryć, najważniejszych odkryciach i o ich skutkach. Sygnalizacja
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świetlna czyli pokazywanie karteczek: zielona – wszystko rozumiem, żółta –
kojarzę, ale nie wszystko, czerwona – nic nie rozumiem, nie sprawdza się.
Na lekcji wszyscy pokazują zieloną, no bo czego można nie rozumieć w tym,
że Kolumb chciał dopłynąć do Indii, ale jako że ziemia jest okrągła popłynął
nie na wschód, ale na zachód. Jak wiem z doświadczenia, niektórzy z tych,
co pokazali zieloną karteczkę, za tydzień nie będą nic umieć. Jak słyszę słowo
„nacobezu”, to wewnątrz coś mi zgrzyta. Do czego to podobne, aby tworzyć
taki twór językowy. A na pytanie: na co będziemy zwracać uwagę, odpowiedź
jest jedna – na wszystko. Jeżeli chcesz mieć piątkę, musisz umieć wszystko
to, co jest w podręczniku, na dopuszczający – dwa zdania, które są wytłusz-
czone na końcu lekcji, na tróję i czwórę umieć trochę więcej, a na szóstkę
mieć wiedzę spoza podręcznika. Jak dla mnie to całe nacobezu, nie dość, że
brzmi koszmarnie, to jeszcze mocno ogranicza. W całym tym OK najbardziej
podoba mi się metoda patyczków, uczniowie są skupieni, bo liczą, że w każdej
chwili mogą być wyciągnięci do czytania na głos, czy odpowiedzi.

Na kółko czytelnicze (w ramach karcianki) uczęszczają dzieci z I a, bar-
dzo jestem z nich zadowolona, potrafią przez chwilę się skupić, zadają mądre
pytania. A ja wymyślam dla nich atrakcyjne tematy jak: wykonywanie książki
poprzez rysowanie ilustracji do tekstu, robienie komiksu itp., śmieję się, że
najwięcej czasu poświęcam na przygotowanie karcianki. Jako, że właśnie wró-
ciły nasze bociany z ciepłych krajów (mają gniazdo na słupie przy szkole)
czytamy dziś „Kajtkowe przygody” i porównujemy opis bociana M. Kownac-
kiej z wyglądem naszych boćków.

Na świetlicy (pierwszej lekcji) idziemy na plac zabaw, huśtam się na huś-
tawkach wraz z dzieciakami i jest fajnie. Jestem chyba jedynym nauczycielem,
który bawi się w ten sposób z dziećmi. Jako że ważę ponad 80 kilo, z drugiej
strony musi siąść przynajmniej czworo dzieci, aby mnie przeważyć. Zjeżdżal-
nię sobie odpuszczam, aż takiego cyrku nie zamierzam robić.

Na drugą lekcję wracamy do szkoły, na dłuższą metę plac zabaw też
nudzi (jak wszystko) – idziemy na komputery. Wspaniałomyślnie się zgo-
dziłam, bo umówiłam się z M., że będziemy się przygotowywać do konkursu.
M. to bardzo pilna uczennica z owej nieszczęsnej V klasy. Namówiłam ją na
udział w konkursie o Piłsudskim – obiecałam szóstkę, jeśli odniesie jakiś suk-
ces. Sukcesy odniosła już 2 – zakwalifikowała się do etapu gminnego, poko-
nując uczniów VI klasy, w etapie gminnym zajęła III miejsce, więc przed nią
etap powiatowy. Na ocenę celującą już zasłużyła, ale skoro ma jechać dalej,
pasuje coś jeszcze zrobić. Sprawdzamy więc na Internecie wszystkich pre-
mierów III RP oraz ważniejszych oficerów wojny bolszewickiej. Oczywiście
sprawdzam, co pozostali porabiają, co moment upominam kogoś, za włą-
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czenie muzyki, tłumacząc, że nie jest sam i innym przeszkadza. Akceptuję
wszelakie wyścigi czy budowy, kategorycznie zabraniam wszelkiego rodzaju
strzelanek.

Ze szkoły wychodzę dobrze po 15-ej, jadę po młodą do przedszkola.
Pani przekazuje mi informację o akcji „Pierwszy dzwonek”, zaznacza, że Mo.
jako jedyna w grupie jest z rodziny wielodzietnej. Rok temu w tej sprawie
dzwoniono do mnie w wakacje, pisałam deklaracje, zbierałam faktury i naj-
pierw dostałam pisemko od marszałka województwa, cieszył się, że może mi
pomóc w przygotowaniu do szkoły, a następnie w urzędzie gminy wypłacono
mi 450 zł. – po 150 na ucznia. Była to jedyna pomoc finansowa jaką otrzy-
małam od państwa od czasów becikowego. Fajnie, w tym roku dostanę 600
złotych, jako że będę mieć czworo uczniów. Moja radość jest przedwczesna,
czytam regulamin, od zeszłego roku znacznie się zmienił. Wtedy pieniądze
dostawała każda rodzina mająca przynajmniej czworo dzieci, teraz pomoc
przeznaczona jest dla rodzin z minimum trójką dzieci, ale mającym niskie
dochody. Co za tym idzie, ja na tę pomoc się nie załapuję. Ktoś, kto to wy-
myślił, nie bierze pod uwagę, że ludzie będą mieć w tym roku różne wydatki,
są tacy (mające dzieci w I, II, IV i I gimnazjum), którzy na podręczniki nie
wydadzą nic, a pomoc dostaną. Inni będą musieli wydać kilka stówek na pod-
ręczniki, a pomoc im nie przysługuje. Ci najbiedniejsi (albo mający lewe 
dochody) dostaną dodatek do zasiłku rodzinnego, pomoc w ramach „Pierw-
szego dzwonka”, stypendium szkolne, zwolnienie z ubezpieczenia i pieron
wie, co jeszcze, a i tak żałują 30 złotych na wycieczkę dla dziecka.

Osobiście nie powinnam się złościć i zazdrościć innym, bo dwójka moich
dzieci dostanie darmowe podręczniki. Ale z tymi darmowymi, to też mi się
średnio podoba. Elementarz – kiepski. A poza tym pierwszak powinien mieć
nowe podręczniki, czyste, pachnące farbą, a nie używane wcześniej przez
dwoje dzieci. Starsi mogą mieć stare, używane, w gimnazjum nawet z wyma-
lowanymi cyckami czy kutasami. Poza tym dzieci z niektórych klas (V, II gim-
nazjum) nie będą mogły sprzedać podręczników, bo młodsze roczniki dostaną
darmowe, dodatkowo będą mieć problem z kupnem nowych ćwiczeń i pod-
ręczników, bo wydawnictwa będą bać się, że im towar nie zejdzie.

W szkole musimy wybrać podręczniki na przyszły rok, najchętniej nadal
korzystałabym z PWN-owskiego „My i historia”, ale trafia do mnie argument,
że musimy wziąć jedno wydawnictwo, bo inaczej przekroczymy ustaloną
kwotę, zgadzam się więc na podręcznik Nowej Ery.
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Czwartek 16.04.2015 r.

ziś mam najkrótszy dzień w szkole – 5 godzin, cztery biblioteki i świet-
lica, ale za to zaczynam pół godziny wcześniej od dyżuru. O godzinie

ósmej jeszcze spokojnie, nie kręci się zbyt wiele dzieci, można spokojnie po-
rozmawiać i obejrzeć gazetki. Na ścianie pojawił się nowy plakat – dla ro-
dziców dotyczący oceniania kształtującego. A więc nie należy pytać dziecka
o oceny, a o to, czego nauczyło się dziś w szkole – ciekawe, w domu sprawdzę,
jak to działa. Jestem w ogóle mało typowym rodzicem, rzadko pytam, o to,
co było na obiad, jakoś mało mnie to interesuje.

Biblioteka przeleciała szybko – różne papierowe zaległości, odpisy itp.
Świetlica – dziś dużo dzieci, mam dwie grupy moja własną i A., która

jest na zwolnieniu. Dzieciaczków ponad 30, idziemy więc na plac zabaw. Huś-
tawki, zjeżdżalnie, berek. Jak zwykle trzeba mieć oczy dookoła głowy. Dziś
wymyślili sobie jeszcze inną zabawę – przenoszenie ślimaków i układanie ich
pod drzewem.

Czwartek to jedyny dzień, kiedy mogę odebrać H. ze szkoły, jadę wiec
po nią, ale z przyzwyczajenia skręcam w inną drogę, musze zawracać. Później
przywożę także Mo.. Gdy wracają starsze dziewczyny, pytam je zgodnie z za-
leceniami OK, czego się dziś nauczyły. Te ze śmiechem opowiadają wrażenia
z dzisiejszego dnia.

Po południu jadę z H. na gimnastykę korekcyjną. Moje dziewczyny
mają płaskostopie, lekką skoliozę, a H. dodatkowo krzywe nogi. Gimnastyka
korekcyjna w szkole jest do luftu – ogłupiające bieganie dookoła sali gim-
nastycznej, nie ma nic wspólnego z korektywą, więc nawet nie starałam 
się, aby ją zapisać – wystarczy mi przykład A. Dziewczyny ćwiczyły więc 
w ośrodku Caritasu, a ostatnio przerzuciłam się na ośrodek PFRON–u, bar-
dzo zadowolona jestem z tamtejszej rehabilitacji. Dziś niestety poinfor-
mowano mnie, że więcej gimnastyki korekcyjnej nie będzie, bo nie mają
funduszy, będą rehabilitować tylko dzieci z orzeczeniami o niepełnospraw-
ności, a płaskostopia, skoliozy itp. to nie powód do orzeczenia. Wkurzające
to, że teraz dzieci nie mają gdzie ćwiczyć, a w domu wiadomo, brak takiej
motywacji, jak w ośrodku. I to jest cała polityka, brak inwestycji w zdrowie
dzieci, sala jest, przyrządy też, ale brak pieniędzy, żeby zatrudnić rehabili-
tanta tylko i wyłącznie na gimnastykę korekcyjną. A potem narodowy
spazm, że dzieci krzywe.

Wieczorem mam sporo roboty – w weekend zaczynam kurs „Edukacja
przez szachy w szkole” Przed spaniem czytam Mo. „Koszmarnego Karolka”,
starsze dziewczyny chichrają się, komentując co drugie zdanie. Śmiejemy się
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wszystkie, bardzo lubię takie momenty. Pomagam M. przygotować się na
sprawdzian z geografii – pomoc polega na tym, że czytam jej na głos, a ona
słucha, Potem próbuje ogarnąć matematykę A., ale z logarytmów nic nie pa-
miętam, będę musiała załatwić jej jakieś korepetycje.

Piątek 17.04.2015 r.

puszczam dom na ponad 12 godzin, po lekcjach jadę do K. na kurs. Na
szczęście mąż ma wolne, więc odbierze Mo. z przedszkola. W szkole jem

obiad. Nie mamy stołówki, tylko catering. Wychodzi to znacznie drożej, moje
dziewczyny za dwudaniowy obiad płacą 3,50 u nas to 6,50. Korzystają głów-
nie dzieci, którym obiady opłaca GOPS i to niewiele rodzin, bo są tacy, któ-
rym by się należało, ale rodzicom nie chce się załatwić. 

Jadę do K., kurs w szkole na peryferiach miasta, docieram przed czasem,
rejestruję się zajmuję miejsce i czekam, co będzie dalej. Osoby w różnym
wieku, większość kobiet, jak zwykle na kursach nauczycielskich. Część, mam
wrażenie przyszłą tu za karę, skwaszone babska z pretensjami, że muszą być
na kursie, a przecież nauczyciele i bez tego mają dużo pracy. Zajęcia robią
się ciekawe, w pewnym momencie siadamy w parach i gramy w szachy. Bez
większego trudu udaje mi się ograć partnerkę. O dwudziestej wychodzimy
razem i idziemy na przystanek tramwajowy. Z zajęć jestem bardzo zadowo-
lona, wprawdzie umiem grać w szachy, ale nikt nigdy nie uczył mnie tego
prawdziwie, myślę, że wiele na tym kursie się nauczę.

Kursy i szkolenia mogę podzielić na takie, gdzie można się czegoś 
pożytecznego dowiedzieć i takie, gdzie albo się trzeba wyłączyć, aby nie 
zwariować, bo do niczego nie są potrzebne, albo się trochę powygłupiać. 
W zimie byłam na warsztatach „Nauczyciel Badacz”. Cóż spędziłam miło
czas w eleganckim hotelu, poznałam sympatycznych ludzi i powygłupiałam
się. Czy mi to cokolwiek dało? Raczej niewiele, nie zamierzam na każdym
kroku przeprowadzać badań, dlaczego klasa się nie uczy, dzieci krzyczą itp.
Jak sobie pomyślę ile na tego „Badacza” poszło pieniędzy z funduszy euro-
pejskich, to większy pożytek byłby z wyposażenia niejednej szkoły w po-
trzebny sprzęt, niż wysyłanie nauczycieli na „wczasy”. Prowadzący, owszem
bardzo sympatyczni, ale oderwani od rzeczywistości, ze szkołą nie mający
nic wspólnego.
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Wtorek 21.04.2015 r.

gzaminy gimnazjalne, jako że mamy częściowo wspólny budynek, nasze
dzieci mają wolne, a my siedzimy w komisjach. Dziś komisji nie zaliczam,

na humanistycznym być nie mogę, siedzę w pokoju nauczycielskim i udaję,
że pracuję, a po egzaminie mamy Radę. Zatwierdzamy wstępny przydział
czynności na rok przyszły. W sumie każdy ma etat, więc nie jest źle.

Środa 22.04.2015 r.

ziś nudzę się na egzaminie, patrzę po klasie, dostrzegam kilku naszych
absolwentów, jak te dzieciaki urosły przez trzy lata. Po jakiejś chwili wyj-

muję książkę. Gazety czytać nie wypada, ale książka obleci. Od razu czas
szybciej leci. Nie chcę nachalnie wpatrywać się w dzieciaki, żeby potem które
gadało, że przeze mnie nie mogło się skupić. Znam taki przypadki, że dzieci
pisały słabo, bo jakaś tam pani na nich patrzyła. Jutro powtórka z rozrywki,
siedzę na angielskim.

Po lekcjach jadę z moimi dziewczynami do ortodonty, zwalniam A. 
z ostatniej lekcji, pisząc usprawiedliwienie następującej treści: „Uprzejmie
proszę o zwolnienie mojej córki A. z ostatniej lekcji z powodu wyjazdu do
ortodonty, data i podpis”. Pani wychowawczyni owszem zwolniła, ale powie-
działa, że ma być napisane, że biorę odpowiedzialność za powrót mojego
dziecka ze szkoły do domu. Od dwudziestu kilku lat jestem nauczycielką, od
17 matką, a wyszło na to, że nie umiem pisać usprawiedliwień. 

Czwartek 30.04.2015 r.

perspektywie długi weekend. W tym roku niezbyt długi, bo tylko trzy
dni, ale jednak. Szkoła udekorowana flagami, w domu też wywieszam.

Od lat mam problem, bo nie mam odpowiedniego oprzyrządowania. Różne
już rzeczy wymyślałam: na kiju od szczotki wetknięta w balkon, wetknięta
w doniczkę, najlepiej sprawdza się przewieszona przez okno na strychu. 
W szkole odświętnie – dzieci ubrane na galowo, sala udekorowana. Od lat
nie robimy akademii trzeciomajowej tylko taką poświęconą różnym majo-
wym świętom. Nie chwaląc się, ja to wymyśliłam chyba z 10 lat temu i tak
już zostało. A rocznic i świąt majowych mamy sporo: Święto Pracy – 1 (są
problemy z wyborem wierszy, bo wszystkie znane mocno komunistyczne),
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wspominamy też rocznicę wejścia Polski do UE; Święto Flagi – 2; następnie
najważniejsze święto – obowiązkowo odśpiewana pieśń „Witaj majowa ju-
trzenko”; wspominamy też zakończenie II wojny światowej (w tym roku
okrągła rocznica) następnie urodziny naszego patrona i Dzień Matki. Świąt
więc pod dostatkiem. Moja A. też bierze w tym roku udział w szkolnej aka-
demii, ale u nich tradycyjnie jest typowo trzeciomajowa.

W domu jeszcze jedna atrakcja – pierwsza majówka i sypanie kwiatków.
Sypię, a raczej przygotowuję córki do sypania od lat 14, gdy najstarsza A. miała
3 latka. W naszej parafii jest to bardzo uroczyste, małe krakowianki wykonują
odpowiednie gesty, mówiąc przy tym słowa uwielbiające Jezusa. Gdy ja byłam
dzieckiem prowadzeniem tego zajmowała się siostra zakonna, obecnie robi
to jedna emerytowana nauczycielka. Niestety brak już jej cierpliwości, sztor-
cuje te dziewuszki jak sierżant w pruskiej armii, a gdy na końcu proboszcz jej
dziękuje, minę ma tak rozanieloną, jakby miała za moment ulecieć do nieba.
Wiele dzieci zrezygnowało z sypania, bo się boi pani, moje nadal sypią, mimo
że ja mam na panią sporą alergię, ale staram się nie odzywać. H. sypie po raz
ostatni – za tydzień I Komunia. Przygotowanie kwiatów dla dwóch dziewczy-
nek to wyczyn nie lada, ale od czego jest rodzina, można wyskubać wujkowi
bratki i pelargonie.

A propos Komunii, mamy już wszystko przygotowane: tunikę, buty, pe-
lerynkę. Wianek zrobię jej sama z mirtu i margaretek, taki jaki robiłam star-
szym dziewczynkom. 

Wtorek 12.04.2015 r.

isałam już o wyborze podręczników, otóż Nowa Era wykupiła prawa au-
torskie do mojego podręcznika, nie musze go zmieniać. Wprawdzie dy-

rekcja chce, abym zmieniła, bo według niej (kto ją o tym poinformował?) 
w „My i historia” jest trudny język, niezrozumiały dla przeciętnego ucznia,
a w podręczniku Nowej Ery ponoć łatwiejszy. Rzeczywiście w jednym „król
rezydował w zamku”, a w drugim po prostu mieszkał. Ja jednak mam swoje
argumenty i nie daję się przekonać.

Jutro jadę z dziećmi na konkurs, mam nadzieję, że Jadzia wyzdrowieje,
wprawdzie w zastępstwie jest D., ale ile jest on w stanie nauczyć się za dwa
dni.
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Środa 13.05.2015 r.

adę z dziećmi szkolnymi na konkurs do sąsiedniej szkoły. I tu wielki pro-
blem (teoretycznie). Szkoła oddalona od naszej o 5 kilometrów, ale środ-

kami komunikacji masowej dojechać się nie da, trzeba by jechać na około;
zrobić kilometrów 15 i stracić 2 godziny. Co wiec pozostaje – iść na piechotę,
jechać na rowerze albo wsadzić dzieci do swojego samochodu. 2 pierwsze od-
padają, trudno dzieci w stroju galowym narażać na wysiłek fizyczny, zwłaszcza
gdy jedna dziewczynka jest dopiero co po chorobie a i pogoda nie najlepsza.
Wszyscy wiec nauczyciele z całej gminy ładują dzieci do samochodów i przy-
wożą. Jest tylko jedno małe ale, obecne przepisy oświatowe tego zabraniają,
bo dziecko na wycieczkę czy inny wyjazd edukacyjny może przewozić tylko
kierowca zawodowy mający uprawnienia na autobusy, taksówki itp. I w razie
wypadku nie pomoże oświadczenie rodziców, że wyrażają zgodę na jazdę
dziecka samochodem osobowym nauczyciela. Nauczyciele w miastach cieszą
się, że dzięki tym przepisom dyrektor nie może od nich wymagać wożenia
dzieci, ale oni mają na podorędziu autobusy, tramwaje itp. Inaczej na wsi –
zgodnie z przepisami to taksówka (tylko kto za nią zapłaci) albo piechotka.
Dlatego ten przepis jest w moim środowisku nagminnie łamany.

Mam taka sąsiadkę, jeszcze przedwojenną, która mówi, że dawniej dobra
świnia to była tłusta świnia, a teraz tłusta świnia to zła świnia, bo dobra jest
ta chuda. Podobnie z nauczycielami. Dawniej (jeszcze 20 lat temu) nauczyciel
wiozący ucznia własnym samochodem to był dobry nauczyciel, a teraz to 
potencjalny morderca, bo przewozi dziecko nieprawnie. Obecnie nauczyciele
wracający do domu samochodami nie zabierają uczniów idących w tą samą
stronę, bo się boją, że w razie wypadku nie wybronią się, dlaczego zabrali
dziecko. Obecnie nawet sąsiedzi nie chcą podwozić dzieci z tego samego 
powodu.

Wracając do konkursu, w zeszłym roku zadebiutowałam, zdobywając
zaszczytne 10 miejsce na dziesięć szkół. W tym roku mam wyższe ambicje,
dzieci zdolniejsze, w szkole dużo z nimi pracowałam, zobaczymy. Konkurs
jest gminny, ale organizowany nie przez szkołę a przez Stowarzyszenie Mi-
łośników Mazurka Dąbrowskiego. Muszę przyznać, że jest to bardzo kiepski
konkurs, źle sprecyzowany zakres materiału, którego organizatorzy nie prze-
strzegają a poza tym łączenie w jedno konkursu wiedzy z recytatorskim ma
się nijak. Uczeń może mieć bardzo szeroką wiedzę, ale kiepsko recytować
czy na odwrót. Klucz odpowiedzi też niedokładny, np. trzeba było wymienić
3 miejscowości, w których znajdują się dworki, a w kluczu nie było podanych
wszystkich. I tak dziecko, które podało prawidłowa odpowiedź, nie dostało
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punktu, bo nie było tego w kluczu. A już najbardziej idiotyczne jest to: że
konkurs jest drużynowy, a każdy pisze tekst sam. I tak jeden uczeń napisze
na 50 punktów i jest de facto najlepszy, ale nie dostanie I miejsca, bo jego
kolega jest słaby i napisze na punktów 20. Lektury konkursowe też budzą
dużo zastrzeżeń, rzęchy z lat osiemdziesiątych, niedostępne w księgarniach,
więc uczniowie korzystają z ksera ksera. A o tym, że jest nowa, dostępna we
wszystkich księgarniach pozycja o Mazurku Dąbrowskiego, organizatorzy
dowiedzieli się ode mnie.

Moje uczennice zajęły ostatecznie V miejsce, ale niesmak mi pozostał.

Wszystkie opisane wydarzenia są autentyczne, mogą się tylko daty nie
zgadzać, gdyż pisałam z perspektywy czasu.
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Tytułem wstępu

września 1975 roku był moim pierwszym dniem pracy. Zostałam zatrud-
niona w jednooddziałowym przedszkolu w małej miejscowości na sta-

nowisku nauczyciela pełniącego też funkcję dyrektora. Tak, tak dyrektora, to
nie jest pomyłka. Niesamowite, miałam 19 lat, zostałam dyrektorem i sama
się dziwiłam, jak do tego doszło. A było to tak… Już jako mała dziewczynka
chciałam być nauczycielką. Bawiąc się w szkołę, uczyłam lalki i misie, a nie-
kiedy nawet czarnego kota z białym krawatem. Moje marzenia miały się speł-
nić po maturze w 1975 roku, kiedy to zdawałam egzamin do wyższej szkoły
pedagogicznej na filologię polską. Niestety, mimo zdanego egzaminu nie zo-
stałam przyjęta z powodu braku miejsc. Rzeczywiście, były to czasy kiedy na
jedno miejsce na studia zawsze było kilka, a nawet kilkanaście chętnych osób.
Urodziłam się w 1956 roku, czyli w okresie wyżu demograficznego. Było nas
naprawdę dużo i dlatego nie ma co się dziwić, że tak trudno było dostać się
na jakąś uczelnię, zwłaszcza, że w Polsce było ich niewiele w porównaniu do
obecnych czasów. Nieoczekiwanie z pomocą przyszedł mi mój wychowawca
ze szkoły podstawowej, który będąc dyrektorem gminnej szkoły zapropono-
wał mi – jak to określił – rok na przeczekanie w małym wiejskim przed-
szkolu, gdzie akurat zwolnił się etat nauczycielki. Powiedział: Nic się nie
martw, popracujesz rok, poduczysz się trochę i pójdziesz na te studia. Po czym
załatwił wszystkie formalności i otrzymałam angaż. Ale musiałam spełnić
jeden warunek – zdać maturę z przedmiotów pedagogicznych. W tym celu
złożyłam dokumenty do liceum pedagogicznego i w systemie eksterni-
stycznym, po pięciomiesięcznych przygotowaniach zdałam tę maturę. I tak
zostałam wykwalifikowaną nauczycielką przedszkola i można by powie-
dzieć, że marzenia się spełniają. Natomiast rok na przeczekanie zmienił się
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aż w czterdzieści lat pracy w przedszkolu. W 1980 roku wyjechałam do
miasta (na drugi koniec Polski), gdzie jako nauczycielka podjęłam pracę rów-
nież w przedszkolu. W międzyczasie zaocznie ukończyłam studia. Od 1993
roku do chwili obecnej jestem dyrektorem publicznego, pięciooddziałowego
przedszkola.

W Internecie znalazłam ogłoszenie o konkursie „Miesiąc z życia na-
uczyciela”, a że lubię trudne wyzwania, postanowiłam wziąć w nim udział 
i opisać miesiąc ze swojego życia. Opis rozpoczynam od przełomowego mo-
mentu, a mianowicie podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę.

Piątek 8.05.2015 r.

o i stało się! Dzisiaj złożyłam podanie do prezydenta miasta o zamiarze
przejścia z dniem 31 sierpnia 2015 r. na emeryturę. Od wielu tygodni

wahałam się i biłam z myślami, odejść teraz, czy za rok? Pod wpływem ja-
kiegoś, bliżej nieokreślonego impulsu, pod koniec dnia pracy zdecydowałam
się. Usiadłam przy służbowym laptopie i napisałam to pismo. Natychmiast
poprosiłam pana woźnego, żeby zaniósł je na biuro podawcze urzędu miej-
skiego. Nie chciałam sama tego robić, bo być może po drodze rozmyśliłabym
się. Jak to zrobiłam, to dziwne uczucie mnie ogarnęło. Poczułam jakąś ulgę.
Ale nie do końca potrafię to uczucie jednoznacznie określić. Bo oprócz ulgi
to jeszcze, jakby jakieś powietrze ze mnie zeszło. Jakbym w środku była pusta
i jednocześnie lekka. Chyba mi kamień z serca spadł – jak to mówi moja
mama. Wiedziałam, że kiedyś ten moment nastąpi, ale co innego jest mówić
o tym, a co innego zrobić. Dobrze, że mam trzy miesiące z kawałkiem, aby
do tej sytuacji przyzwyczaić się.

Pamiętam, że jak zaczynałam pracę w przedszkolu, to powiedziano mi,
żeby się nie martwić, bo tylko 30 lat dzieli mnie od emerytury. Pomyślałam:
fajnie, będę miała dopiero 49 lat. No, ale okazuje się, że nie poszłam po 30-tu
lecz po 40-tu latach pracy. Ważne, że odejdę na starych zasadach, bo dzięki
temu świadczenie emerytalne będzie trochę wyższe, niż gdybym miała iść 
na nowych.

Niektóre nauczycielki z mojego przedszkola są bardzo rozczarowane, że
nie załapały się na te stare zasady, ponieważ zabrakło im kilka miesięcy stażu.
Właściwie, to się im nie dziwię. Sama byłabym rozczarowana. Płynie czło-
wiek i płynie do tego portu, a jak już prawie dopłynął, to mówią mu, że port
został przeniesiony i musi płynąć dalej, a sił już brakuje. Rzeczywiście, praca
z małymi dziećmi jest bardzo wyczerpująca. Nauczycielki naprawdę muszą
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mieć dobrą kondycję. Nie oszukujmy się, że kobieta po sześćdziesiątce bez
trudu biega, schyla się, podskakuje jak piłeczka lub kuca i wstaje bez wysiłku.
A w przedszkolu tak trzeba. Bo, jak inaczej dzieci mają się nauczyć np. tań-
czyć poleczkę czy krakowiaka, jak pani nie ma siły, albo nie może podsko-
czyć, bo ją kolana albo kręgosłup boli i nie jest w stanie podstawowych
kroków pokazać? A w tym wieku ludzie tak mają. Bolą kolana, boli kręgosłup,
ciśnienie skacze itp. Żal mi jest tych koleżanek, które muszą zostać i pracować
jeszcze po kilka ładnych lat. W szkole mimo wszystko nauczyciele mają lżej,
większość lekcji przesiedzą za biurkiem. My w przedszkolu tak nie możemy.
U nas trzeba mieć oczy dookoła głowy, uszy jak zając i co najmniej cztery
ręce, bo dwie to za mało.

Jeszcze z pracy zatelefonowałam do męża i do synów, żeby im powiedzieć
o swojej decyzji. Chyba ucieszyli się. Starszy syn ma nadzieję, że teraz mu 
pomogę przy dzieciach. Ale ja tego jeszcze nie wiem. On mieszka w innym
mieście. Chciałby, żebyśmy się z mężem przeprowadzili. Łatwo powiedzieć,
trudniej zrobić. 

Dobrze, że dwie moje koleżanki dyrektorki też zdecydowały się przejść
na emeryturę. Będzie nam raźniej. Może założymy jakiś KLUB BYŁYCH DY-
REKTORÓW PRZEDSZKOLI? Kto, to wie? Tyle lat ze sobą współpracowa-
łyśmy i znamy się, jak przysłowiowe łyse konie. Jutro jedziemy razem na
wycieczkę. Fajnie, że kilka lat temu zdecydowaliśmy, żeby przedszkola miej-
skie miały wspólny fundusz socjalny. Dzięki temu jest większa możliwość na
przykład na dofinansowanie pracowniczych wycieczek, a nie tylko na zapo-
mogi i bony świąteczne.

Dzisiaj nie będę już myśleć o emeryturze, bo oszaleję. Pomyślę o tym
jutro… (czyżby Scarlett O’Hara przeze mnie przemawiała?). Decyzja podjęta
i koniec kropka! To nic, że pozostał mi jeszcze rok kadencji. Boże, niedokoń-
czona kadencja – ha, ha, ha – gdzieś to już słyszałam…

Póki co, wzięłam zaległy urlop i jutro jadę na kilkudniową wycieczkę.
To będzie mój odpoczynek . W tym roku będziemy zwiedzać cztery stolice:
Wilno, Rygę, Tallin i Helsinki.

Sobota 9.05.2015 r.

zień minął na pakowaniu i gotowaniu. Musiałam zrobić mężowi zapas
na kilka dni, bo przecież sam nic nie ugotuje i grozi mu suchy prowiant. 

Z pakowaniem jak zwykle miałam wiele kłopotu nie mogąc się zdecydować
co zabrać. Wkładałam i wyjmowałam ciuchy z torby. A znając życie, okaże
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się, że czegoś i tak nie wzięłam. Sprawdziłam w Internecie pogodę. Na Litwie
i Łotwie możliwe opady i będzie raczej chłodno. To samo w Estonii i Finlandii.
Chłodno może być, ale żeby chociaż nie padało. Wyjazd dopiero o dwudzie-
stej pierwszej. Będziemy „tłuc się” autokarem całą noc i to mnie najbardziej
przeraża.

Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie cieszę się z wycieczki. Ciągle myślę 
o tej emeryturze. Czterdzieści lat chodziłam do pracy, w tym przez ostanie
dwadzieścia dwa lata byłam dyrektorem. Żyłam na bardzo wysokich obro-
tach. Moja doba często była za krótka. Przedszkole – dom, dom – przed-
szkole, tak kręci się mój świat. Co ja będę w domu robić? Może nie trzeba
było jeszcze pisać tego podania…?

Niedziela 10.05.2015 r.

esteśmy w Wilnie. Mamy luksusowy hotel. Jest bezpłatny Internet. Nie
omieszkałam wejść na stronę naszego przedszkola, żeby zobaczyć co tam

słychać (takie skrzywienie zawodowe). Pogoda piękna. Podróż minęła nad-
spodziewanie lekko. W autokarze powiedziałam koleżankom o swojej decyzji
przejścia na emeryturę. Jak to usłyszały, to zaraz zaczęły wyrażać swoje opi-
nie. Te młodsze twierdzą, że zazdroszczą mi, że mogę odejść, ale niektóre
uważają, że powinnam była jeszcze ten rok popracować. Tylko emerytki, po-
wiedziały, że dobrze zrobiłam. Te opinie wcale mnie nie podbudowały. No,
ale czego się spodziewałam, że ktoś za mnie zadecyduje? Nonsens. Uspokój
się kobieto i nie rozmyślaj już. Ciesz się nowymi widokami, miłym towarzy-
stwem i piękną chwilą, bo życie tak szybko mija. Zaraz idziemy zwiedzać
Wilno. Ciekawe czy się dużo zmieniło? Byłam tu 10 lat temu.

Poniedziałek 11.05.2015 r.

czoraj wieczorem w hotelu na kanale TVP Polonia wszyscy ogląda-
liśmy wyniki wyborów na Prezydenta RP. Szok! Rewolucja! Pierwszą

turę wygrał Andrzej Duda. Aktualny prezydent doznał porażki. Chyba coś
jednak zaniedbał, albo był zbyt pewny wygranej. A tu taka niespodzianka.
Ciekawe jak się rozstrzygnie II tura? A ile głosów otrzymał Paweł Kukiz?!
Wszyscy zastanawiają się komu odda te głosy. No, no widać, że naród chce
zmiany. Ja niestety w pierwszej turze nie uczestniczyłam (chyba pierwszy raz
w życiu nie brałam udziału w wyborach). Ale na drugą turę pójdę.
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Jeżeli chodzi o Wilno, to jest nie do poznania. Widać, że Unia Europej-
ska wpompowała sporo kasy. Tyle wyremontowanych budynków i nowe
chodniki. Wilno to naprawdę piękne miasto, choć pełne kontrastów. Obok
nowoczesnych budowli zobaczyć można chaty z zagrodami i to w samym
centrum. W Wilnie wiele ludzi mówi po polsku, dzięki temu czuło się taki
swojski klimat. Oprócz Litwinów żyją tu Polacy, Rosjanie, Białorusini, obok
katolików – którzy pielgrzymują do słynnego cudownego obrazu Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej – żyją tu i modlą się żydzi, prawosławni, unici, protes-
tanci, karaimi.

Niestety nie pokazano nam litewskiego przedszkola, ale zwiedziliśmy
Uniwersytet Wileński, jeden z najstarszych w Europie Wschodniej.

Wczoraj byliśmy też w Trokach, gdzie zwiedziliśmy zamek na wyspie je-
ziora Galve – unikalny zespół gotyckiej architektury obronnej. Aby dojść na
zamek trzeba przejść przez most i małą wyspę z której to przechodzi się na
kolejny most i widać zamek w całej jego okazałości. Wygląda dość podobnie
do zamku w Malborku, tyle że jest malutki w porównaniu z tamtym. W Tro-
kach bez żadnego problemu można porozumieć się po polsku. W samym
zamku znajdują się również po polsku długie opisy poszczególnych sal i za-
bytków.

To było wczoraj, a dzisiaj zwiedzaliśmy Rygę, która mnie po prostu za-
uroczyła. Przyznaję, że myślałam, że Ryga to jakieś smutne, pokomunistyczne
miasto. A tu taka miła niespodzianka. Stare Miasto z architekturą secesyjną
wywarło na nas ogromne wrażenie.

W tzw. wolnym czasie odpoczywałyśmy z koleżankami w ogródku sym-
patycznej kawiarenki. Kelnerka podała nam karty menu, ale polskiego nie-
stety nie znała. Kawę i lody zamówiłyśmy bez problemu i wydawało się nam,
że zamówiłyśmy też sernik z owocami. Ale tylko nam się wydawało. Okazało
się, że zamiast pysznego sernika dostaliśmy porcję zwykłego twarogu, w do-
datku na słono z kilkoma kawałeczkami truskawek. Po prostu wyszło szydło
z worka, że nasza wspólna znajomość angielskiego – mówiąc delikatnie – jest
niedoskonała. Albo pani kelnerka słabo znała angielski i nas nie zrozumiała.
I tej wersji się trzymajmy ☺.

Zapytałam przewodniczkę o ich system edukacyjny, a szczególnie o przed-
szkola. Odpowiedziała, że na Łotwie przedszkola nie są obowiązkowe. Wska-
zane jest jednak, aby dzieci w wieku od 4–5 roku życia zaczęły uczęszczać 
do przedszkola, aby mogły przygotować się w ten sposób do kolejnych eta-
pów nauki. Dzieci w przedszkolu podzielone są na dwie grupy wiekowe.
Grupa wiekowa od 1–3 lat może liczyć maksymalnie 10 osób, natomiast grupa
od 4–7 lat – 16 osób. Przedszkola czynne są 12 godzin dziennie. Obowiązek
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szkolny rozpoczyna się tak, jak kiedyś u nas, od 7 roku życia. Niestety Łotwa
ma ujemny przyrost naturalny.

W Polsce przedszkole jest obecnie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
W wyjątkowych przypadkach do przedszkola mogą być przyjęte dwuipół-
latki. Od piątego roku życia dzieci muszą spełniać obowiązkowe roczne przy-
gotowanie przedszkolne, a grupa przedszkolna maksymalnie może liczyć 
25 osób. Nasze przedszkola najczęściej są czynne 10 godzin dziennie. Ostat-
nio, o zgrozo!, słyszy się o przedszkolach tygodniowych, gdzie dzieci prze-
bywają od poniedziałku do piątku. Z perspektywy 40 lat przepracowanych
w przedszkolu przeraża mnie taka opcja. Zostawianie dziecka na cały tydzień
w przedszkolu to porażka. Nawet jeżeli miałoby to być tylko sporadycznie.
Aż chce się krzyczeć. Rodzice! Dzieci za Wami tęsknią. Taka rozłąka nie służy
budowaniu więzi między Wami a Waszym dzieckiem. Zastanówcie się, czy
warto tak ryzykować? Czas tak szybko leci, będziecie potem żałować, że za
mało czasu z nimi spędzaliście.

No i kto mi powie, że podróże nie kształcą? Tyle dzisiaj ciekawych rzeczy
się dowiedziałam. Po całym dniu jestem zmęczona i o niczym nie chce mi
się myśleć. Ale zmęczenie jest pozytywne.

Wtorek 12.05.2015 r

onad pół dnia spędziliśmy w autokarze, bo jechaliśmy z Rygi do Tallina.
Trochę rozmawialiśmy, trochę śpiewaliśmy, trochę spaliśmy. W pewnym

momencie dyskusja zeszła na naukę języka obcego nowożytnego w przed-
szkolu. Zgodnie z aktualnym prawem oświatowym od 1 września 2015 r.
wszystkie dzieci pięcioletnie obowiązkowo będą się uczyły jakiegoś obcego
języka.

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego czytamy:
„Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym po-
winno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wy-
chowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie
zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z ję-
zykiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zreali-
zowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku
obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek
dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszy-
ków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.”

A zatem nasuwają się pytania: 
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• Czy każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego będzie miał obo-
wiązek uzupełnienia kwalifikacji w zakresie nauczania języka obcego?

• Co się stanie jeżeli po okresie przejściowym tj. do 2020 roku na-
uczyciel nie uzupełni takich kwalifikacji?

• Czy taki nauczyciel straci pracę?

Właśnie tego typu pytania zaprzątały nam głowę w czasie podróży. Wydaje
się, że nasze władze resortowe, jak zwykle nie do końca dopracowały sprawę 
i dlatego różne wątpliwości i opinie na ten temat krążą w mediach i całym śro-
dowisku przedszkolnym. Oczywiście my też mieliliśmy zdania podzielone. 

A swoją drogą, gdyby mi ktoś jeszcze kilka lat temu powiedział, że na-
uczycielki przedszkola będą musiały obowiązkowo uczyć przedszkolaków 
języków obcych, to bym nie uwierzyła. Ciekawe w jakim innym kraju na-
uczycielka przedszkola musi znać i uczyć dzieci języka obcego? A nasz rząd
zafundował nam taką perełkę. No chyba, że będzie można zatrudniać innych
nauczycieli do nauki języków w przedszkolu. Ale na to są potrzebne pienią-
dze, których niestety nie ma. No jak zwykle jeżeli nie wiadomo o co chodzi,
to chodzi o pieniądze. 

Właściwie zawsze sobie obiecujemy, że na wycieczkach nie będziemy
rozmawiać o pracy, ale po prostu nie da się. Ktoś coś zacznie i dyskusja się
rozkręca. Dzisiaj też tak było. Dobrze, że mnie osobiście te zmiany nie będą
już dotyczyły. I to jest przynajmniej jeden pozytyw z przejścia na emeryturę.
Potem śpiewałyśmy różne piosenki, ale po rosyjsku, bo za naszych przed-
szkolnych i szkolnych lat, to był obowiązkowy język obcy ☺.

Środa 13.05.2015 r.

olejne państwo i kolejna stolica – Tallin. Niestety było chłodno i desz-
czowo. Stojąc w nieosłoniętym od wiatru miejscu nie dało się zapomnieć,

że jesteśmy na północy. Tutaj ponoć nawet w lipcu nie jest upalnie. Na szczę-
ście wzięłam cieplejsze ubrania. Niepogodę rekompensował widok pięknej
średniowiecznej starówki i kontrastującej z nią nowej architektury. Tallin na-
prawdę może się poszczycić ciekawą architekturą nowoczesną – zwłaszcza 
w dzielnicy Rotermann, sąsiadującej ze starym miastem. Tutaj stare kompo-
nuje się z nowym, a dawniejsze przyportowe magazyny funkcjonują obecnie
jako luksusowe sklepy, biura i mieszkania.

Jednak największą atrakcją okazał się pobyt w Drakon III – prawdziwie
średniowiecznej knajpie w samym centrum Tallina, dokładnie w arkadach
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ratusza. Po przekroczeniu progu tej „jadłodajni” cofamy się w czasie o wiele
wieków. Wewnątrz panuje mrok, oświetlony jedynie świecami, a obsługa
ubrana jest w szaty przywodzące na myśl XV wiek. Rozgrzałyśmy się tam
smaczną, gorącą i bardzo pożywną zupą z łosia, którą musiałyśmy zjeść
wprost z kamionkowych miseczek. Na zapytanie o łyżkę pani z obsługi po-
wiedziała nam, że nie mają, bo przecież jesteśmy w Średniowieczu ☺. Warto
było też odwiedzić toaletę – średniowieczna stylistyka została zachowana
nawet w tym miejscu.

Nasza przewodniczka (świetnie mówiąca po polsku) na naszą prośbę
opowiedziała o estońskim systemie edukacyjnym. Nas oczywiście intereso-
wały przedszkola. Edukacja przedszkolna w Estonii nie jest obowiązkowa 
i jest realizowana przez instytucje opieki przedszkolnej (przedszkola i żłobki).
Żłobki obejmują opieką dzieci w wieku do 3 lat. Przedszkola zapewniają
opiekę przedszkolną dzieciom pomiędzy 3 a 7 rokiem życia. Placówki edukacji
przedszkolnej są finansowane z budżetu jednostek samorządowych, z opłat
wnoszonych przez rodziców lub z dotacji. Posiłki opłacają rodzice. Rodzice
tak, jak w Polsce swobodnie decydują o wyborze żłobka lub przedszkola, pod
warunkiem, że w wybranej placówce są wolne miejsca. Językiem, w którym
prowadzone są zajęcia w instytucjach przedszkolnych jest język estoński. Na
mocy decyzji właściwych władz samorządowych edukacja przedszkolna może
być prowadzona w innych językach. Pani przewodnicka wspomniała, że po
zajęciu Estonii przez ZSRR, do tego kraju przesiedlono wielu Rosjan i innych
Słowian stanowiących dziś ponad 28% mieszkańców kraju, ludzie ci w dużej
części nie znają języka estońskiego, dlatego nie mogą zdać egzaminu przyzna-
jącego obywatelstwo estońskie. Po odzyskaniu niepodległości Estonii obywa-
telstwo estońskie nie zostało przyznane przywiezionym za ZSRR Rosjanom 
i ich potomkom, muszą oni ubiegać się o nie tak jak obcokrajowcy. No i masz
babo placek. Kiedyś Estończycy musieli uczyć się rosyjskiego teraz Rosjanie
muszą uczyć się estońskiego.

Czwartek 14.05.2015 r.

zisiaj płynęliśmy promem z Tallina do Helsinek. Następnie zwiedzaliśmy
Helsinki. Zapamiętałam trzy kościoły: Katedrę Luterańską, Cerkiew Pra-

wosławną i kościół wykuty w skale. Ten ostatni wywarł na wszystkich
ogromne wrażenie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam.

Od przewodniczki dowiedzieliśmy się, że Finlandia ma najlepszy system
edukacyjny na świecie. Szkolnictwo tutaj jest powszechne i bezpłatne. Wszyst-

152

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

D

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 152



kie dzieci mają darmowe podręczniki, przybory szkolne oraz posiłki, a także
bezpłatny dojazd. Rok szkolony zaczyna się w połowie sierpnia i trwa do
końca maja. Kształcenie obowiązkowe trwa 9 lat, od siódmego do szesna-
stego roku życia. I uwaga! – w Finlandii praca nauczyciela to prestiż. Dostać
się na pedagogikę jest trudniej, niż na prawo czy medycynę. Aby uczyć 
w szkole trzeba posiadać co najmniej tytuł magistra. Pensja początkującego
nauczyciela wynosi 96,8 tys. rocznie.

U nas obecnie też mamy już darmowe podręczniki w podstawówkach 
i gimnazjach. Ale za przybory i posiłki rodzice muszą jeszcze sami płacić.
Polscy nauczyciele są bardzo wykształceni, mają po kilka specjalizacji. Sama
mam dwie, a od 2001 roku jestem nauczycielem dyplomowanym. Moja pen-
sja dyrektorska jest o wiele mniejsza niż początkującego nauczyciela w Fin-
landii, ale obowiązki i godziny pracy są za to o wiele większe. Mój czas pracy
jest nienormowany i pracuję nawet 16 godzin na dobę. Jestem dyrektorem
pięciooddziałowego przedszkola, gdzie – zgodnie z przepisami – nie przy-
sługuje zastępca dyrektora. Właściwie wszystko robię sama. Prowadzę cały
nadzór pedagogiczny, awans zawodowy nauczycieli, rekrutację do przed-
szkola, wszystkie sprawy administracyjno-biurowe, kontakty z rodzicami 
i innymi interesantami, prowadzę system informacji oświatowej (SIO), za-
mówienia publiczne też do mnie należą, sporządzam projekt organizacyjny
przedszkola, projekty planu budżetowego i różnorodne sprawozdania, wy-
pełniam wszelkie ankiety dla różnych podmiotów i wiele innych czynności
związanych z funkcjonowaniem przedszkola, łącznie z otwieraniem drzwi 
i wpuszczaniem interesantów, bo nie zawsze ma kto to zrobić. Na szczęście
księgowość i kadry prowadzi nam zespół obsługi ekonomiczno-administra-
cyjnej przeszkoli miejskich, ale i tak wszystkie dokumenty „przechodzą przez
moje ręce”, które muszę sprawdzić i podpisać. Mój dodatek funkcyjny wynosi
(sic!) 430 zł brutto miesięcznie. Nie wiem teraz sama – jak usłyszałam o tej
edukacji w Finlandii – czy mam się śmiać, czy raczej płakać? Może kiedyś 
i my osiągniemy taki sukces, jak Finlandia? Ale ja z pewnością tego nie do-
świadczę.

Podczas powrotnego rejsu promem zjedliśmy wspaniałą kolację i uczest-
niczyliśmy w krótkiej dyskotece. Rejs minął bardzo szybko. Prom opuściliśmy
z piosenką na ustach: „Bo wszyscy Polacy, to jedna rodzina”. Jednak ten pa-
triotyzm tkwi w nas głęboko, bo jak to się mówi – stara gwardia jesteśmy.
Współpasażerowie uśmiechali się do nas i machali nam na pożegnanie.
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Piątek 15.05.2015 r.

łaściwie to cały dzień spędziliśmy w autokarze. Wracaliśmy z Tallina
do Wilna – trasa blisko 600 km. Po drodze odwiedziliśmy Górę Krzyży

– unikalny pomnik historii i kultury, znajdujący się w pobliżu Szawel na
Żmudzi. Góra Krzyży nazywana jest litewską Golgotą. Pierwsze krzyże sta-
nęły na Górze prawdopodobnie po powstaniu listopadowym, aby upamiętnić
tych, którzy polegli w walkach z wrogiem. Podczas powstania 1863 r. w tym
miejscu dokonywano egzekucji powstańców, a po upadku powstania sta-
wiano krzyże, pamiętając o bohaterach, którzy zginęli. Góra nie jest i nigdy
nie była cmentarzem. Ludzie przybywający na słynną Górę zostawiają tu
krzyże w przeróżnych intencjach, prosząc o zdrowie, o opiekę Boga. W 2007
roku doliczono się tu około 200 tys. krzyży. Trzeba przyznać, że miejsce to
robi ogromne wrażenie. Też zostawiłam tam swój krzyż.

W czasie podróży różne tematy poruszaliśmy. Oczywiście nie dało się
nie rozmawiać o pracy. Ale gorącym tematem okazały się wybory prezydenc-
kie. Duda obiecuje przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego. Dla nie-
których to kusząca obietnica. Ale czy tego dokona? Trudno jakoś uwierzyć,
tym bardziej, że prezydent o takich sprawach nie decyduje. Ale wiele ludzi
połknie ten haczyk i zagłosuje ponownie na niego.

Z oświatowego punktu widzenia ciekawą obietnicą jest dentysta w szko-
le. A tak nawiasem mówiąc, wielka szkoda, że przed laty w drodze oszczęd-
ności zlikwidowano w szkołach gabinety dentystyczne. Ja jeszcze pamiętam
te czasy i sama korzystałam z usług takich gabinetów jako dziecko. Pamię-
tam również, jak chodziłam na przeglądy dentystyczne i lakowanie zębów 
z dziećmi przedszkolnymi. Teraz się zastanawiam, jak to się odbywało? Nie
trzeba było zgody rodziców? Obecnie to jest nie do wyobrażenia. Dzisiaj bez
zgody rodziców nic nie można zrobić.

Sobota 16.05.2015 r.

araz po śniadaniu zwiedzaliśmy kolejne zabytki w Wilnie. Byliśmy po-
nownie w Ostrej Bramie, która za każdym razem robi wrażenie. Widzia-

łam na straganach z pamiątkami wiele prac przedstawiających Ostrą Bramę.
I sama nabrałam ochoty, żeby ją naszkicować…

Oto mój własny rysunek
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Następnie zrobiliśmy zakupy w Hali Targowej. Bez kindziuka (rodzaj
bardzo twardej, dojrzewającej wędliny) i litewskiego chleba nie obeszło się.
Na obiad podano nam cepeliny (litewska odmiana pyz z mięsem) smaczne,
że palce lizać. Jednak kresowa kuchnia raduje podniebienie. Po obiedzie 
ok. 17 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. 

Niedziela 17.05.2015 r.

ardzo wcześnie rano wróciłam do domu. Całą niedzielę miałam jesz-
cze na odpoczynek po wycieczce. W domu wszystko w porządku. Mąż

przeżył.
Ze wszystkich miesięcy w roku najbardziej lubię maj. Ale tegoroczny

nie rozpieszcza nas pod względem pogody. Lubię w maju pospacerować po
działkach i nacieszyć oczy młodą zielenią i wiosennym kwieciem. Moimi
ulubionymi kwiatami są piwonie, konwalie i bez. Wczoraj mąż przyniósł do
domu bukiet piwonii. Teraz patrzę na nie i napawam się ich pięknem i deli-
katnym zapachem. Wzięłam kredki i zaczęłam rysować. Nie jest tak łatwo
namalować te delikatne płatki i moja piwonia przypomina trochę różę. Ale
według mnie to jest piwonia i już ☺
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Poniedziałek 18.05.2015 r.

czasie mojej nieobecności w pracy nic specjalnego się nie wydarzyło.
Ale dowiedziałam się, że już w poniedziałek 11 maja był ogłoszony 

konkurs na stanowisko dyrektora w moim przedszkolu, który odbędzie się 
10 czerwca. Pomyślałam, że nasz samorząd szybko się uwinął. W piątek 8 maja
złożyłam pismo o zamiarze przejścia na emeryturę, a w poniedziałek 11 maja
już ogłosili konkurs. Skąd taki pośpiech i z czego wynikał? Nawet nie zaczekali
aż zakończy się tzw. ruch służbowy nauczycieli. Ciekawe, co by zrobili, jakbym
zdecydowała się jeszcze wycofać swój wniosek? A takie myśli nawet mi cho-
dziły po głowie. Ale widać nie ma sentymentu i nie ma ludzi niezastąpionych.
Umarł król, niech żyje król! Nie ukrywam, że poczułam niesmak. Ale nikomu
o tym nie mówiłam. Bo co tu mówić? Sama tego chciałam.

Jak zwykle, kwadrans po 16 mąż odebrał mnie z pracy – bo On odbiera
mnie z przedszkola tak, jak rodzice odbierają swoje dzieci. Kiedyś, jak pra-
cowałam jeszcze z dziećmi w grupie – obecnie jestem zwolniona z tego obo-
wiązku – to dzieci widząc przez okno podjeżdżający samochód mojego męża
wołały: O! Tato po panią dyrektor przyjechał. Pani dyrektor do domu. Prawda,
gdyby mąż po mnie nie przyjeżdżał, to nie wiem kiedy wychodziłabym 
z pracy. Zawsze mam coś to zrobienia. A najlepiej mi się pracuje, jak nikogo
już nie ma w przedszkolu. Wtedy po prostu nikt mnie nie rozprasza i mogę
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więcej zrobić, a właściwie napisać. Niekiedy śmiejemy się z koleżankami dy-
rektorkami, że dzień bez wytworzonego dokumentu, to dzień stracony. Obec-
nie w przedszkolu biurokracja nie zna granic. A miało być tak pięknie, jak
nastała era komputerów. Jednak dokumenty na papierze muszą być i co dziw-
niejsze – jest ich coraz więcej 

Wtorek 19.05.2015 r.

akiś człowiek dzisiaj oglądał nasze przedszkole. Widziałam, że robił zdjęcia.
Pewnie jest zainteresowany ogłoszonym przetargiem na remont elewacji.

Cieszę się, że wreszcie po wieloletnich staraniach przyznano nam odpowied-
nie fundusze na docieplenie i remont naszego przedszkola. Wszystkie budyn-
ki wokół nas zostały już wyremontowane, tylko nasz straszy obdrapanymi 
ścianami. Prace będą wykonane w ciągu dwóch miesięcy, od 15 czerwca do
15 sierpnia. A więc wszystko będzie jeszcze za mojej kadencji. Tak, jak chcia-
łam elewacja będzie utrzymana  w pastelowych tonacjach z akcentem na Misia
Uszatka, który jest od wielu lat patronem naszego przedszkola. Spodziewam
się, że zostawię po sobie piękny, wyremontowany obiekt.

Jednak nie wytrzymałam i kiedy rozmawiałam dzisiaj telefonicznie z dy-
rektorem wydziału edukacji, nie omieszkałam też zapytać, dlaczego tak bły-
skawicznie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora w naszym przedszkolu, 
i co by zrobił, gdybym dzisiaj chciała wycofać swoje pismo o zamiarze przej-
ścia na emeryturę, bo oczywiście zgodnie z przepisami mam do tego prawo?
Chyba go zamurowało i wydawało mi się, że się nawet przestraszył, że chcę
wycofać wniosek. Zaczął się tłumaczyć, że ma też inne konkursy, że go terminy
obowiązują, że chciał wszystko razem ogłosić. Zgodził się, że jestem na prawie,
ale powinnam zrozumieć, bo jak by to teraz wyglądało, kiedy konkurs został
już ogłoszony? No to mu powiedziałam, że pośpiech nie zawsze popłaca i że
jeżeli sam mówi o przestrzeganiu terminów, to dlaczego ich nie przestrzegał
w moim wypadku? Przecież ja nawet jeszcze od prezydenta nie dostałam żad-
nej odpowiedzi na swoje pismo, a konkurs już ogłoszony. Uważam, że ktoś
przekroczył swoje kompetencje i za bardzo się pospieszył. Na koniec powie-
działam, że nie zamierzam zmieniać zdania. Czułam, że odetchnął z ulgą. 
A ja co chciałam, to powiedziałam, ale niesmak i tak pozostał  
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Środa 20.05.2015 r.

ak zwykle ok. 19 razem z mężem rozmawialiśmy na skype z naszymi wnu-
czętami. Chcą, żeby do nich przyjechać. Więc pojedziemy, ale dopiero na

drugi weekend. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę i uściskam moją
kochaną Z. i kochanego W. Kiedyś moja mama mówiła, że wnuków kocha
się bardziej niż dzieci i miała rację. Jak pomyślę o tych moich małych anioł-
kach, to aż robi się słodko na duszy. Mam dla nich wycieczkowe pamiątki.
Pewnie się ucieszą. Wszystkie dzieci kochają prezenty.

Syn podpytywał o moje emerytalne plany. Dobrze wiem, po co pytał.
Na razie nie składam żadnych deklaracji. Powiedziałam, że od dawna wszyscy
w rodzinie wiedzą, co zamierzam robić na emeryturze. Po prostu będę ma-
lować kamienie. A propos mojego malowania, to napisałam nawet takie
wierszyki:

Morskie kamienie Magiczny malarz
Morskie kamienie Czasami tak sobie marzę,
Całkiem odmienię By zostać magicznym malarzem.
Barwami tęczy pokryję. Zdobyć pigmentów paletę bogatą
Kto mi zabroni? Na jesień, zimę, wiosnę i lato.
Niech mnie dogoni A kiedy będzie mi smutno
Ja w świecie kolorów żyję. Chwycić za pędzel i płótno
Na piasku złotym By nastrój barwami poprawić 
Ułożę potem I cudnie się przy tym bawić.
Kamienie malowane Czy łatwo być takim malarzem?
Mewy się zdziwią Nie wiem – bo tylko marzę…
Kto ubrał morze
W ten kolorowy wianek?

Czwartek 21.05.2015 r.

d czasu jak prowadzimy nabór dzieci do przedszkola za pomocą sytemu
elektronicznego, to cały ten proces trwa blisko trzy miesiące. Kiedyś

nabór trwał miesiąc i było dobrze. Fakt, że niektórzy rodzice byli zapobiegliwi
i składali podania o przyjęcie dziecka do kilku przedszkoli w mieście. Zda-
rzało się, że to samo dziecko było przyjęte do dwóch przedszkoli. Nie wszyscy
rodzice byli tacy domyślni, żeby po ogłoszeniu wyników naboru i stwierdze-
niu, że ich dziecko szczęśliwie dostało się do dwóch przedszkoli z jednego
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zrezygnować i zwolnić miejsce. Tego typu sytuacje ujawniały się dopiero na
początku września kiedy dziecko nie pojawiło się w którymś przedszkolu.
Dopiero wtedy można było je skreślić i przyjąć kolejne.

Przy elektronicznym naborze nie ma możliwości, żeby dziecko zostało
przyjęte równocześnie do dwóch przedszkoli. I to jest wielki plus. Szkoda
tylko, że ten nowoczesny nabór tak długo się ciągnie. Harmonogram naboru
składa się z kilku etapów. Najpierw jest ogłoszenie oferty, następnie rodzice
logują się do systemu i wypełniają podanie, które po wydrukowaniu i podpi-
saniu zanoszą do wybranego przedszkola. Potem jest ogłoszenie listy kandy-
datów zakwalifikowanych do przedszkola. Rodzice ponownie muszą przyjść
do przedszkola i jeżeli znaleźli swoje dziecko na liście kandydatów muszą na
piśmie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola. Kto tego nie
dokona, tego dziecko zostaje skreślone z listy. Dopiero po tym ogłasza się listę
dzieci przyjętych. Jeżeli zostaną wolne miejsca ogłasza się nabór uzupełniający,
którego procedura jest taka sama. U nas zostało 7 wolnych miejsc. Wszystkie
do tzw. zerówki pięciogodzinnej dla dzieci pięcioletnich. Podania mogą też
składać rodzice dzieci sześcioletnich odroczonych od obowiązku szkolnego.
Właśnie teraz trwa składanie podań, które potrwa do 25 maja. Potem będą
kolejne etapy. Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego będą ogłoszone 
2 czerwca. Nie ma co mówić, nabór trwa naprawdę bardzo długo i zabiera mi
mnóstwo czasu.

Piątek 22.05.2015 r.

zisiaj byliśmy ze starszakami w amfiteatrze na ostatniej próbie przed 
sobotnim występem. W czasie próby zrobił się taki harmider, że ledwie

słychać było muzykę. Nie rozumiem, dlaczego jedni drugich nie szanują 
i wzajemnie sobie przeszkadzają. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Ważne,
że wszystko mamy już dopięte na ostatni guzik. Stroje na występ dzieci za-
brały do domu i juto przyjdą do amfiteatru już przebrane. Oby tylko pogoda
dopisała.

Taka mnie naszła refleksja, że czuję się trochę winna wobec mojego naj-
młodszego wnuczka W. Kiedy urodził się mój pierwszy wnuk D., to nie było
dnia, żebym go nie odwiedziła. Fakt, że mieszkamy w tym samych mieście 
i niezbyt daleko od siebie. Ale wydaje mi się, że moja fascynacja nim nie miała
granic. Jak miał dwa latka, to już zabierałam go na weekendy, opowiadałam
bajki, godzinami grałam z nim w piłkę, albo stałam na bramce, chodziłam na
place zabaw i naprawdę poświęcałam wiele czasu. Wszystkim znajomym
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(chyba aż do znudzenia) opowiadałam, jakie to mądre i wyjątkowe dziecko.
Dopiero po ośmiu latach u drugiego syna urodziła się moja wnuczka Z. i tu do-
piero była euforia. Zobaczyłam w niej siebie samą, jak byłam mała (nawiasem
mówiąc – do dzisiaj widzę). No i zaczęło się pisanie na jej cześć wierszyków,
malowanie dla niej obrazków (aniołków i portrecików). Na jednym z portali
ogłosiłam nawet konkurs na Wiersze dla Z. Ludzie pisali i dzięki temu Z. ma
cały tomik wierszyków. A dla mojego najmłodszego wnuczka W., który ma już
prawie dwa latka jeszcze nic takiego nie zrobiłam. Jakaś wyrodna babcia, czy
co? Myślę, że czas nadrobić te zaległości. Muszę mu chociaż namalować jakiegoś
aniołka i jak pojedziemy do nich za tydzień, to mu dam w prezencie.

Sobota 23.05.2015 r.

czoraj zawzięłam się, no i aniołek dla W. gotowy. Cieszę się, że mam
coś i dla niego. Powinnam napisać jeszcze jakiś wierszyk, ale nic mi do

głowy nie przychodzi. Dla Z., to wierszyki jakoś same się pisały. Może później
coś wymyślę.

Dzisiaj – mimo, że to sobota – przed południem nasze starszaki wystę-
powały w amfiteatrze w tradycyjnym koncercie Przedszkolaki – Miastu. Do
występu przygotowywały się kilka tygodni. Na widowni podziwiali ich nie
tylko rodzice, ale i babcie z dziadkami, rodzeństwo, ciocie, sąsiedzi i znajomi.
Co roku podczas występu przedszkolaków amfiteatr jest wypełniony po brzegi.
Taki koncert zawsze wzbudza wiele emocji nie tylko u dzieci i ich nauczy-
cieli, ale również u rodziców, którzy są dumni ze swoich pociech. Występ był
udany, dzieci zebrały gromkie brawa. Byłam bardzo zadowolona, bo i taniec
był ciekawy i stroje dzieci były atrakcyjne. Mówiąc krótko nie odbiegaliśmy
pod żadnym względem od innych przedszkoli. I o to chodzi, żeby się podobało. 
O image trzeba dbać, bo jak to się mówi, jak cię widzą, tak cię piszą.

Po występie poszłam z koleżankami dyrektorkami do „Parkowej” na
kawę i lody. Ale długo nie zabawiłyśmy w kawiarni, bo każda spieszyła się
do domu obiad gotować dla rodziny.

Udało się! Napisałam Wiktorkowi bajeczkę: 

W Królestwie Mydlanym
Pewnego razu banieczka mydlana,
cała okrąglutka, słomką wydmuchana,
w podróż dookoła świata sobie poleciała,
chociaż była krucha i całkiem nietrwała.
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Różne cuda, dziwy oglądała z góry,
podziwiała słońce i pierzaste chmury.
W berka się bawiła z wiatrem i ptakami,
a gdy się zmęczyła spała pod listkami.
Spotkałam ją kiedyś pod jednym listeczkiem,
usłyszałam od niej przepiękną bajeczkę…
Za morzami, za lasami, gdzie krainy są nieznane,
u podnóża gór wysokich, leżało Królestwo Mydlane.
W Królestwie Mydlanym rządził król Mydełko.
Koronę miał z piany i z mydła berełko.
Nosił płaszcz z bąbelków misternie utkany
i w żelowy kostium był cały ubrany.
Włosy miał splecione w warkocze tęczowe,
Na których opierał swą mydlaną głowę.
Gdy mówił, to bańki puszczał nieustannie.
Nie siedział na tronie, lecz w ogromnej wannie.
Zamiast miecza nosił rurkę od prysznica
i to była jego wielka tajemnica.
Na obiad jadł płatki mydlane z szamponem.
Mydlaną miał córkę i mydlaną żonę.
Mieszkał razem z nimi, mój mały kolego,
w pałacu wzniesionym z mydełka białego.
W Królestwie Mydlanym przepięknie pachniało,
ale pewien feler to królestwo miało.
Zbyt szybko znikało, mocno się pieniło,
kiedy była niepogoda, gdy deszczowo było.
Miał Mydełko wojsko na swoje rozkazy,
które się zmydliło walcząc, aż dwa razy
z deszczem, który padał z wieczora do rana,
po wojsku została tylko biała piana.
Martwi się Mydełko, ręce załamuje:
Kto nas przed tym deszczem teraz uratuje?
Trąbią heroldowie, wieści ogłaszają,
za pomoc królewnę i królestwo dają.
Śmiałkowie przeróżni sił swych próbowali,
niestety opadów nie zatamowali.
Wreszcie przybył rycerz cały w lśniącej zbroi.
Płaszcz od deszczu nosi, więc dżdżu się nie boi.
Miał parasol w herbie i wnet go otworzył.
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Deszcz zatrzymał szybko, piękny ukłon złożył
przed królem Mydełkiem i młodą królewną,
w suknię ślubną ustrojoną lekką i powiewną.
Król słowa dotrzymał, jak karze obyczaj
i już koniec bajki, to też taki zwyczaj.
A rycerz poślubił królewnę za żonę
i wszystko zniknęło pod piany welonem.
Rozprysła się także mydlana banieczka
i została po niej tylko ta bajeczka.
Teraz, kto chce innej bajeczki posłuchać
musi nową bańkę przez słomkę wydmuchać.
Cdn.

Niedziela 24.05.2015 r.

okazji zbliżającego się Dnia Matki zaprosiłam na niedzielny obiad młod-
szego synusia z rodziną. Mój mąż mówi, że dla mnie każdy pretekst jest

dobry, żeby zaprosić dzieci na obiad. Chyba ma rację. Ja bardzo lubię gotować
dla dzieci i cieszę się, że mogę ich ugościć. Najbardziej jestem szczęśliwa, jak
jesteśmy wszyscy razem, tzn. my z mężem i nasi synowie z rodzinami. Zawsze
staram się każdemu przygotować jego ulubione danie. Kocham swoje dzieci
i wnuczęta.

Po obiedzie byłam na głosowaniu, bo dzisiaj II tura wyborów prezydenc-
kich. Wieczorem czekaliśmy na wyniki wyborów. No i okazało się, że prezy-
dentem będzie Duda. Wszystko na to wskazuje. Chociaż oficjalnych wyników
jeszcze nie ma. 

Poniedziałek 25.05.2015 r.

d dzisiaj zaczęły się w przedszkolu obchody Dnia Rodziców i potrwają
do środy. Kilka lat temu postanowiliśmy Dzień Matki (26 maja) połączyć

z Dniem Ojca (23 czerwca) i obchodzić jeden wspólny Dzień Rodziców.
Każda grupa przygotowała swój program artystyczny, który zaprezentuje ro-
dzicom. Lubię to święto. Dzieci są przejęte, a rodzice szczęśliwi, że mogą po-
dziwiać występ swojego dziecka i wszyscy są zadowoleni.

Dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki wy-
borów prezydenckich. Zwyciężył Andrzej Duda, który zdobył 51,55 proc. po-
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parcia. Ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski uzyskał 48,45 proc.
poparcia. No i mamy zmianę. Ciekawe czy coś się zmieni w oświacie?

Wtorek 26.05.2015 r.

alszy ciąg obchodów Dnia Rodziców. W głębi ducha jestem już zmę-
czona, a nawet powiedziałbym znudzona tymi wszystkimi świętami. Ale

wiem, że dla rodziców to ważne i czy chcę, czy nie, muszę uśmiechać się do
wszystkich. Takie to życie i taka moja praca.

Mój młodszy syn zrobił mi miłą niespodziankę i odwiedził mnie w pracy
z okazji Dnia Matki. Nie spodziewałam się, tej wizyty, zwłaszcza, że już 
w niedzielę składał mi życzenia. Nie ukrywam, że było mi miło.

Środa 27.05.2015 r.

zieci z grupy V w ramach realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół
nas” wzięły udział w konkursie na inscenizację pt. „Mamo, tato nie pal

przy mnie”, którego organizatorem był miejscowy SANEPID. Głównym celem
konkursu było zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie 
w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy do-
rośli palą przy nich tytoń. Oglądając występy dzieci muszę stwierdzić, że
wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie stanęły na wysokości zada-
nia i przygotowały ciekawe inscenizacje. Dobrze jest usiąść wygodnie w fotelu
i sobie pooglądać takie występy, ale ile to kosztuje pracy i trudu, to nie wszyscy
wiedzą. Fajnie, że komisja konkursowa doceniła ten wysiłek i wszystkim przy-
znała symboliczne I miejsce i jednakowe nagrody. Można by tu zapytać, to po
co organizować konkurs, skoro wszyscy zajmują I miejsce? Może wystarczyłby
po prostu przegląd inscenizacji? Ale konkurs lepiej brzmi i bardziej zachęca
do podjęcia trudu, bo wszyscy spodziewają się jakiejś nagrody za włożony
wysiłek. A przegląd tego nie gwarantuje.

Czwartek 28.05.2015 r.

eszcze dobrze nie zakończyliśmy świętować Dnia Rodziców, a już rozpo-
częliśmy obchody Dnia Dziecka. U nas w przedszkolu jest to wielkie

święto i trwa nawet kilka dni. Z tej okazji wszystkie grupy jadą na wycieczkę.
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Co roku wybieramy jakieś atrakcyjne miejsce. W tym roku jedziemy do stajni
„Zagroda”. Będziemy jeździć na koniach i bryczką zaprzężoną w piękne kare
rumaki. Będzie ognisko i wiele innych atrakcji w tym „dojenie krowy”, ale
niestety nie prawdziwej. Dzieci bardzo się cieszą z takiego wyjazdu. Wiele 
z nich pierwszy raz będzie miało tak bliski kontakt z końmi.

Dla mnie jak zwykle sen z powiek spędza pogoda. Żeby była ładna, albo
żeby przynajmniej nie padało. Nie ma nic gorszego, kiedy pogoda pokrzyżuje
plany. Tyle trzeba się natrudzić, żeby wszystko załatwić, a tu deszcz i chlapa
nie pozwolą na wyjazd. Mam nadzieję, że jutro wszystko się uda.

Piątek 29.05.2015 r.

zisiaj pierwsza grupa dzieci była na wycieczce w gospodarstwie agrotu-
rystycznym. Miejsce jest naprawdę urokliwe. Dużo zielonej przestrzeni

i bezpieczny plac zabaw. Dzieci miały wiele atrakcji. Zwiedzały stajnię, oglą-
dały czyszczenie i pielęgnację konia wraz z zaplataniem grzywy. Pani, która
nas oprowadzała bardzo ciekawie opowiadała o koniach. Potem kto chciał,
ten jeździł na koniu, kto nie chciał – nie musiał. Ale bryczką zaprzęgniętą 
w dwa piękne kare rumaki wszyscy chcieli jechać. Muszę przyznać, że sama
też z przyjemnością jeździłam, szczególnie jak mnie pan powożący zaprosił
obok siebie na kozła. Z wysokości kozła świat zupełnie inaczej wygląda. Trasa
przejażdżki wiodła poprzez łąki – o tej porze roku bardzo kwieciste. Miałam
wrażenie, że płyniemy po zielonym morzu, a wiatr rozwiewał nam włosy.
Czułam zapach koni i było po prostu pięknie. To był świetny relaks.

Po południu jadę z mężem do naszych wnucząt i będziemy z nimi też
świętować Dzień Dziecka. Uważam, że nagrodą dla rodziców za wychowanie
dzieci są wnuczęta. Ile radości daje mi spotkanie z moimi wnusiami, to aż
trudno opisać. Kiedy Z. obejmuje mnie za szyję i szepce do ucha – babciu
kocham cię bardzo, to co może być piękniejszego w tym momencie na świe-
cie? Chyba nic. Dlatego dla takich chwil warto żyć.

Sobota 30.05.2015 r.

zień był bardzo aktywny. Byliśmy z Z. i W. w „Tuptusiu”, czyli takim sa-
lonie zabaw. Zaliczyliśmy chyba ze sześć placów zabaw ze zjeżdżalniami 

i huśtawkami. Potem wróciliśmy do domu robić ich ulubione danie – nale-
śniki z truskawkami i bitą śmietaną. Cały dzień był wypełniony różnymi za-
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jęciami – malowaniem farbami, wycinaniem i klejeniem, zabawą w sklep,
graniem w kolory, układaniem puzzli i budowaniem z klocków lego. Były
również śpiewy i tańce, a wieczorem czytanie bajek. Moja bajeczka o mydla-
nym królestwie bardzo się podobała, nie tylko wnusiom, ale ich rodzicom.
Oczywiście nie obyło się też bez puszczania baniek. Dopiero jak dzieci poszły
spać mogliśmy porozmawiać z synem i synową.

Niedziela 31.05.2015 r.

hociaż mi się nie chciało, to jednak musiałam wracać do domu. Rozstanie
z wnusiami, a szczególnie z Z. było trudne. Dlatego mam nadzieję, że jak

będę już na emeryturze, to będę mogła więcej czasu im poświęcić. I to wła-
śnie będzie ta pozytywna strona bycia na emeryturze. Podróż do domu nie
była łatwa. Jechaliśmy cały czas pod słońce. Dobrze, że dziś niedziela i cięża-
rówek na drodze prawie nie było. 

Poniedziałek 1.06.2015 r.

olejną imprezą w przedszkolu na Dzień Dziecka był piknik w ogrodzie 
z wieloma atrakcjami. Dzieci od samego rana bawiły się na dmuchanym

zamku i ogromnej zjeżdżalni. Potem miały spotkanie z klownem, które we-
dług nich było najśmieszniejsze. Następnie zjadły obiad na powietrzu, czyli
w jadalni „Pod chmurką”. Na zakończenie dnia obejrzały teatrzyk o bez-
piecznych podróżach. Rodzice przy odbiorze dzieci z przedszkola wysłu-
chiwali radosnych opowieści, a ja byłam zadowolona, że dzieci się tak
cieszyły. Bo przecież dla tej ich radości wszystko się robi, chociaż to wcale
nie jest takie łatwe.

Dzisiaj kurier przywiózł pluszowe Misie Uszatki z fabryki zabawek Ko-
lor – Plusz. W naszym przedszkolu mamy taki zwyczaj, że absolwenci na po-
żegnanie dostają w prezencie tego sympatycznego misia. Równo 15 lat temu
przedszkole nasze przyjęło Misia Uszatka za swego patrona. Dlaczego wy-
braliśmy właśnie jego na patrona naszego przedszkola? Ano dlatego, że choć
Miś Uszatek to postać bajkowa, lecz jest znany i lubiany przez dzieci. Ten 
niedźwiadek z oklapniętym uszkiem bawi i wzrusza już trzecie pokolenie
polskich dzieci. Nie ma wątpliwości, że Miś Uszatek jest postacią ponadcza-
sową. Także dziś może kształtować gusta i świadomość małych Polaków oraz
pomagać w dydaktyce i wychowaniu. Bohater nadal jest idealnym wzorem
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dla najmłodszych, dlatego każdy z nich powinien go poznać. W dzisiejszej
rzeczywistości, w której media proponują dzieciom bajki pełne agresji, walki,
przemocy, w których morał nie istnieje albo budzi nasze wątpliwości, bardzo
istotnym w wychowaniu małych dzieci jest wyszukiwanie i promowanie po-
staci reprezentujących ponadczasowe wartości. To właśnie Miś Uszatek jawi
nam się jako prawdziwy przyjaciel przedszkolaków. Dzieciom łatwo jest iden-
tyfikować się z Uszatkiem bowiem z jednej strony przypomina on dostępną
wszystkim pluszową zabawkę, z drugiej – jest „poważnym” partnerem, kolegą
z przedszkola.

Osobiście od zawsze lubię misie. Do dzisiaj pamiętam swojego pierw-
szego misia, który miał oczka ze szklanych kuleczek i mały języczek z czer-
wonego filcu. Bez tego pluszaka nie mogłam zasnąć. Wszędzie go ze sobą
nosiłam lub woziłam w takim drewnianym wózeczku. Mój miś w środku miał
trociny i stale urywały mu się uszka, które trzeba było ciągle przyszywać. Bar-
dzo go kochałam i nie chciałam żadnego innego.

Uważam, że każde dziecko powinno mieć swojego misia. Bo miś, poza
dawaniem poczucia bezpieczeństwa i wsparcia jest przedmiotem na którym
dziecko testuje swoje interakcje społeczne. Rozmawia z misiem, matkuje mu
i testuje siebie w bezpiecznych warunkach – miś się przecież nie obrazi ani
nie odpowie. Miś, przez to właśnie że nie odpowiada pozwala dziecku różni-
cować i uczyć się własnych emocji. Miś zapewnia też dziecku poczucie stabil-
ności w stale zmieniającym się świecie wokół niego. Dziecko cały czas uczy
się czegoś nowego, a więc świat wokół niego nieustannie nabiera nowych zna-
czeń. Miś natomiast nigdy się nie zmienia i dlatego daje poczucie stabilności.
Rola misia w życiu dziecka nie jest wiec po prostu rolą zwykłej zabawki – to
rola szczególna i niezwykle odpowiedzialna. Dlatego dorośli powinni zadbać,
aby każde dziecko miało swojego misia, który pomoże mu w rozwoju.

Wtorek 2.06.2015 r.

zisiaj był bardzo ważny dzień dla naszego przedszkola, a mianowicie
otwarcie złożonych ofert na ogłoszony przetarg w sprawie docieplenia

oraz remontu elewacji i dachu. Było wielu oferentów, ale wybraliśmy tego
jednego. Oczywiście zgodnie z przepisami w sprawie zamówień publicznych
głównym kryterium była cena, ale braliśmy też pod uwagę doświadczenie 
w tego typu pracach. Mam nadzieję, że „zwycięzca” spełni w 100 % nasze
oczekiwania i nie będzie żadnych niespodzianek. Remont rozpocznie się 
15 czerwca i potrwa dwa miesiące. Trochę się niepokoję, bo przedszkole bę-
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dzie normalnie funkcjonowało tj. do końca czerwca i cały lipiec. Przerwę wa-
kacyjną mamy dopiero w sierpniu. Nie ukrywam, że wolałabym, żeby było
nieczynne w czasie remontu, ale organ prowadzący uważa, ze remont dachu
i elewacji nie wymaga zamknięcia placówki w tym czasie. Może mój niepokój
faktyczne jest nieuzasadniony, bo przecież jak ocieplali mój blok, to też „nor-
malnie” w nim mieszkaliśmy. 

Druga tura dzieci była dzisiaj na wycieczce w stajni. Pogoda im też do-
pisała. I tak zakończyliśmy świętowanie Dnia Dziecka w przedszkolu. Ka-
mień z serca mi spadł i cieszę się, że wszystko szczęśliwie się odbyło i nie
było żadnych niespodzianek.

Dzisiaj też zakończył się uzupełniający nabór do przedszkola. Mamy
komplet przedszkolaków. Ale aż ośmioro dzieci jest odroczonych od obo-
wiązku szkolnego. Szok!. W całej mojej zawodowej karierze nie miałam tyle
odroczonych dzieci razem, co tylko w tym roku. Co to się dzieje? Wygląda
na to, że obniżenie o rok obowiązku szkolnego zbiera takie swoiste żniwo.
Ciekawe czy nowy prezydent dotrzyma obietnicy przedwyborczej i zgłosi
projekt pozwalający rodzicom decydować, czy dziecko rozpocznie naukę 
w wieku 6 czy 7 lat ? Ja bardzo żałuję, że nie będziemy mieli już sześciolatków
w przedszkolu. Według mnie to było dla nich lepsze miejsce. Jednak obiek-
tywnie mówiąc w Europie w wielu krajach dzieci do szkoły idą w wieku 6 lat
i nikt się nie buntuje. Tylko, że u nich tak jest już dawno, a u nas to dopiero
początek przemian.

Ostatnio, gdzieś czytałam, że większym problemem okazała się nie
pierwsza klasa dla sześciolatka, ale czwarta dla dziewięciolatka. Wcześniej
jakoś nikt nie pomyślał, że młodsze dzieci za chwilę trafią do czwartej klasy
i zacznie się prawdziwy problem. Czwarta klasa to nie przelewki. Zawsze
zresztą tak było. Z przyjaznego środowiska, spod skrzydeł ukochanej pani,
trafia się do miejsca, w którym trzeba samemu sobie radzić. Nowi nauczy-
ciele, nowe przedmioty, lekcje w różnych salach, trudne zadania, a zamiast
kwiatków i serduszek prawdziwe oceny. Dziesięciolatek ledwie sobie z tym
radzi, a co powiedzieć o dziecku rok młodszym. A czy nauczyciele „przed-
miotowcy” są przygotowani do pracy z dziewięciolatkami? Chyba nie. No 
i masz babo placek. Teraz trzeba wszystkich nauczycieli szkolić do pracy 
z młodszymi dziećmi. A za dwa lata się okaże, że do gimnazjów też trafią 
o rok młodsze dzieci i pewnie też będą miały problemy. I kogo tu winić za
ten galimatias?

Dopiero wtorek, a ja jestem wykończona. Przecież nie pracuję bezpo-
średnio z dziećmi i dlatego powinnam być mniej zmęczona, ale odpowie-
dzialność jednak bardziej męczy niż fizyczna praca. A im jestem starsza, tym
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robię się bardziej odpowiedzialna. Kiedyś chyba nie zdawałam sobie sprawy,
co na mnie ciąży. Albo czasy były jakieś spokojniejsze, a może i ludzie byli
inni. Te ostanie dni były naprawdę bardzo wyczerpujące. Dobrze, że zbliża
się długi weekend.

Środa 3.06.2015 r.

a dzisiaj zaplanowaliśmy dodatkową sesję zdjęciową do tablo absolwen-
tów, dla dzieci, które na pierwszej sesji były nieobecne. I niestety znowu

nie wszystkie przyszły. Nie wiem kiedy ta pani fotograf zdąży zrobić te tabla,
a koniec roku za pasem.

Byłam też dzisiaj u nauczycielki stażystki na obserwacji zajęć (czyli mó-
wiąc po staremu na hospitacji). Obserwując jej pracę wiem, że będzie z niej
dobra nauczycielka. I to jest bardzo pozytywny moment w mojej pracy, gdyż
mam satysfakcję, że pod moimi skrzydłami wyrasta kolejne pokolenie na-
uczycielek przedszkola. Dobrych nauczycielek.

Mój mąż ma dzisiaj imieniny. Czeka mnie przygotowanie uroczystej ko-
lacji, bo syn z rodziną zapowiedział się z wizytą do ojca. Cieszę się z tego
spotkania.

Czwartek 4.06.2015 r.

awno temu zauważyłam, u siebie dziwną prawidłowość, a mianowicie
kiedy mam dzień wolny i mogę dłużej pospać, to budzę się wypoczęta

skoro świt. Dopiero 10 godzina a ja już zrobiłam obiad i zaraz usiądę do 
pisania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego. Dzisiaj zacznę, a jutro 
w pracy spróbuję dokończyć. Jutro – po dniu wolnym – będzie w przed-
szkolu tylko szesnaścioro dzieci i liczę, że będzie trochę luzu. Pocieszam się,
że to będzie moje ostanie sprawozdanie. Boże, jak sobie pomyślę, że już nie-
długo nie będę musiała siedzieć po nocach nad tymi „papierami”, to radość
mnie ogarnia. W końcu będę miała czas na malowanie tych swoich kamieni.
Właściwie to już zaczęłam i muszę przyznać, że robię to z wielką przyjem-
nością.

To są moje kamyczki
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Piątek 5.06.2015 r.

o Bożym Ciele, jak zwykle do przedszkola przyszło mniej dzieci niż się
zapisało. Nawiasem mówiąc tylko czworo. Zawsze się okazuje, że jednak

rodzice znajdują opiekę dla dzieci i ich nie przyprowadzają. Szkoda, że nie
zgłaszają tego wcześniej. Moglibyśmy inaczej zaplanować pracę. Ale, co to
kogo obchodzi? Ludzie jednak są samolubni i rzadko myślą o innych.

Mimo szczerych chęci nie udało mi się dzisiaj w pracy uporać ze spra-
wozdaniem z nadzoru pedagogicznego. Musiałam je odłożyć na później.
Pilniejsze było spotkanie z policjantem w sprawie naszego programu o bez-
pieczeństwie dzieci na drogach. To jest już XI edycja tego programu. Co
roku zapraszamy do udziału w nim wszystkie publiczne przedszkola z na-
szego miasta. W tym roku podsumowanie programu odbędzie się w nowej
hali widowiskowo-sportowej i weźmie w nim udział blisko pół tysiąca sze-
ściolatków. Musimy jeszcze dopracować pewne szczegóły. Cała impreza od-
będzie się za tydzień. 

Po południu zaprosiłam swoje koleżanki dyrektorki na działkę na grillo-
wanie. Pogoda nam dopisała. Mieliśmy akordeonistę (mąż jednej koleżanki).
Było przyjemnie i wesoło. A co się naśpiewaliśmy, to nasze. Oczywiście nie
obeszło się bez rozmów na temat pracy, ale i tak było fajnie.
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Sobota 6.06.2015 r.

ak zwykle w sobotę do południa robiłam porządki. Potem odpoczywałam
na działce korzystając z pięknej pogody. Wczoraj rozmawiałyśmy z kole-

żankami o naszej emeryturze. Co będziemy robić? Niby każda ma jakiś po-
mysł, ale tak do końca, żadna nie wie co ją czeka. Całe życie żyłam na wielkich
obrotach i trudno mi sobie wyobrazić, że teraz to się zmieni. Muszę się prze-
stawić. W końcu zawsze marzyłam, żeby już nic nie musieć.

NIC NIE MUSZĘ – jak to ładnie brzmi.

Niedziela 7.06.2015 r.

óki co, muszę jeszcze wiele rzeczy zrobić, np. awans zawodowy nauczy-
ciela stażysty, muszę przygotować ocenę nauczycielce stażystce i prze-

prowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Muszę dokonać kontroli dokumentacji
pedagogicznej, następnie muszę przygotować radę pedagogiczną podsumo-
wującą. Muszę też zrobić wstępny plan finansowy. Muszę pożegnać absol-
wentów przedszkola i podziękować Radzie Rodziców. I tak dalej… Za trzy
dni, 10 czerwca br. odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora naszego
przedszkola. Wiem, że wpłynęły trzy oferty i wiem, kto je złożył. Ciekawe
kto wygra? Nie ukrywam, że mam swoją faworytkę.

Tak upłynął miesiąc z mojego życia – życia nauczyciela dyrektora. Za
kilka tygodni będę już nauczycielem emerytowanym. Jak zmieni się moje
życie? Trudno mi to sobie wyobrazić, chociaż wyobraźnię mam raczej bujną.
Patrząc na moje życie z perspektywy 40 lat przepracowanych w przedszkolu
zastanawiam się kiedy te lata minęły? Myślę, że jak się jest zajętym, jak czło-
wiek pracuje i w dodatku lubi swoją pracę, to czas szybko płynie. Dla mnie
właśnie upłynął. Lecz gdybym jeszcze raz miała zaczynać swoje życie zawo-
dowe wybrałabym zawód nauczycielki przedszkola. Bo to jest to, co umiem
robić najlepiej. Śmiało też mogę powiedzieć: zawsze czułam się na swoim
miejscu.
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„HAKUNA MATATA”

Moja nowa codzienność

iedzę sobie na leżaku nad brzegiem naszego stawiku, którego dużą część
zajmują przecudnej urody nenufary. Moje bose stopy muskają lekko

chłodną już o tej porze trawę i myślę sobie „hakuna matata”. W moją codzien-
ność wkradła się po prostu hakuna matata. 

Ten zwrot osławiony przez piękną bajkę Disneya „Król lew” w języku su-
ahili dosłownie znaczy: „Nie ma problemu, nie martw się” lub po prostu 
„wyluzuj”. Ja swoje hakuna matata przywiozłam z wakacji w Afryce. Tam, 
w prostym świecie afrykańskim, hakuna matata oznacza niezbyt złożoną, ale
praktykowaną filozofię życiową. Oznacza świat, w którym reakcją na większość
zdarzeń jest uśmiech.

Afryka wiele przecierpiała, a na Jej ziemi nieustannie toczy się walka o życie,
walka o byt, walka o każdy dzień. To Afryka najbiedniejsza. Dla Niej mój ukłon.
Nie raz jednak może zaskoczyć nas zupełnie inne oblicze tego kontynentu. 

Nasza wyprawa… Nie, chyba użyję zwrotu „wyjazd” bo na określenie „wy-
prawa” obruszą się wielcy podróżnicy. Nasz wakacyjny wyjazd to piękne parki
narodowe, egzotyczne zwierzęta, lazur Oceanu Indyjskiego, ale przede wszyst-
kim barwni ludzie, a wraz z Nimi: życzliwość, radość, uśmiech. Podobno po wi-
zycie w Afryce człowiek się w tym kontynencie, albo na zawsze zakochuje, albo
go nienawidzi. Ja się zakochałam. Pomimo, że doświadczyłam już kolejnej wspa-
niałej podróży to właśnie „hakuna matata” nadaje kształt mojemu życiu.

Po 10 latach bycia dyrektorem, znajdowania się w nieustannym biegu 
i gonieniu za czymś, co było najważniejsze na świecie, powiedziałam – stop!
Zrezygnowałam z tej funkcji.

S

ASIA
Kobieta, 48 lat

Mężatka
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Było wiele domysłów, spekulacji, pytań.
– Czy pani sama zrezygnowała czy były naciski?
– Ale dlaczego? – tak dobrze szło.
Właśnie dlatego, że wszystko dobrze szło. Mogę spokojnie to przekazać.

Czas na nowe. Nowe zarządzanie, nowe kroki, nowe pomysły. Dla mnie to
były ważne lata. Lata, kiedy wszystko podporządkowane było mojej pracy. 

A teraz? Hakuna matata mała, masz czas dla siebie. Czas na całkiem
inną codzienność.

Kolory lata

statnie dni wakacji. Kolory i zapachy kończącego się lata. Na targach
piętrzą się warzywa i owoce. Pomidory, papryki i różnej wielkości ogó-

rasy nie pozwalają przejść obojętnie. Cukinie, kabaczki i pierwsze dynie 
zapowiadają pachnące leczo i aromatyczną zupę. Pachną maliny, gruszki 
i jabłka zachęcając do zamknięcia tych zapachów po to, by sięgnąć po nie 
w zimowe wieczory. Zakupuję więc wszystkiego po trochu z wyjątkiem ogór-
ków, których ilość zapewnia mi zajęcie na całe popołudnie. Wraz z wiekiem
wróciłam do przygotowywania przetworów na zimę. Kiedyś, owszem, gdy
dzieci były małe, w trosce, by dostały to, co najlepsze, razem z moją mamą
tworzyłyśmy. Warzywami, owocami i słodkimi sokami zapełniały się kolejne
słoje i butelki. Z czasem dostępność wszystkiego na rynku, a potem również
ilość czasu, który spędzałam w pracy, wyeliminowała tak prozaiczne czyn-
ności jak przygotowywanie przetworów. No i co? Przyszedł czas, że wracam
do tego z wielką przyjemnością. Relaks i satysfakcja. Zawsze miałam poczu-
cie bliskości z naturą. Jesteśmy przecież Jej częścią, ważną, ale niewielką. 

Świadomość tego próbuję wyrobić u moich wychowanków. Jednakże to
one często zwracają moją uwagę na coś, co je zachwyciło. Wyjątkowy listek,
nieznany robaczek, gładki kamyk czy delikatne płatki stokrotki. Dzieci mają
wrodzoną wrażliwość, wystarczy, że będziemy ją pielęgnować. Wyrabiać 
w nich aktywną postawę, aby będąc cząstką tego świata czuły się odpowie-
dzialne, nie tylko biorąc, ale dając z siebie jak najwięcej. Ach, właśnie, moje
przedszkolaki…

Spędzając urlop we własnym ogrodzie (zamiast biegania za załatwieniem
przedszkolnych spraw) zatęskniłam za pracą i moimi dzieciakami, już sze-
ściolatkami. Naprawdę.

172

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

O

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 172



Nowiny

ziś z rana, zaraz po śniadaniu usiadłam do komputera aby kontynuować
swoją przygodę z językiem angielskim. Pusty dom. Idealny czas, ale sa-

modzielna nauka języka to duże wyzwanie. Wymaga konsekwencji samo-
dyscypliny, ale daje też wiele przyjemności i satysfakcji. Trochę jestem zła na
siebie, że dopiero teraz, że niby za późno, że postępy nie takie jak bym chciała.
Jakoś się tak złożyło, że przez mój okres edukacyjny język angielski mnie
omijał, teraz, gdy zachorowałam na podróżowanie, jest mi niezbędny. Po go-
dzinie zabawy ze słówkami – telefon. Zadzwoniła pani ze szkoły językowej 
z informacją, że grupa, którą byłam zainteresowana rusza od wtorku. Super
nowina. Cieszę się oczekując większych postępów. Mam też sporo obaw. Jak
pogodzę wszystkie obowiązki? Czy metoda nauki jaką wybrałam jest dla
mnie najlepsza? Czy będę miała tyle determinacji, żeby jesienne wieczory
spędzać poza ciepłym, domowym kątkiem? Odganiam wątpliwości. Jak nie
teraz, to kiedy? Przecież powodem rezygnacji z funkcji dyrektora był właśnie
fakt, że chcę mieć czas na rzeczy dla mnie ważne.

W pośpiechu przygotowuję obiad i korzystając z ostatnich dni wakacji
wybywam do koleżanki, a raczej przyjaciółki. Przegadać możemy całą noc.
Wszystkie wielkości świata nie są tyle warte co dobra przyjaźń – powiedział
Wolter – racja. My mamy szczęście. Znamy się od lat licealnych i chociaż
dzieli nas pewna odległość to łączy dużo więcej. Nasi mężowie też mają ze
sobą coś wspólnego. Ten sam znak zodiaku, nałóg wariackich połowów dor-
sza i to samo spojrzenie na niezrozumiały świat kobiet. Obaj twierdzą: „Jeśli
w polityce nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jeżeli dziecku
nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o miłość. Jeśli kobiecie nie wiadomo, 
o co chodzi – to nie wiadomo o co chodzi.”

Pogaduchy w przepięknym, prawie jesiennym ogrodzie, krążą głównie
wokół aktualności i trochę plotkarskich nowinek.

Wracam późno, jak zwykle od E. i czeka na mnie duuuża nowina. Nasza
córcia podjęła decyzję o wyprowadzce. Temat przewijał się od jakiegoś czasu.
Dorosłe życie czeka, miłość porywa, a samodzielność kusi. Odczuwam lekki
niepokój. Czy to już? Czy poczuję syndrom opuszczonego gniazda? Wierzę,
że gotowa jest na rozpoczęcie życia na własną kartę. Nasz dom i tak pozo-
stanie dla Niej na zawsze bezpieczną przystanią.
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Wysiłek

ysiłek w ogrodzie to najlepszy sposób na zatroskaną głowę. Nie jestem
ekspertem w ogrodniczym świecie, cały czas się uczę, próbuję zrozu-

mieć czego moje rośliny potrzebują najbardziej. Niestety samo myślenie nie
wystarczy i często od zgłębiania tej wiedzy bolą plecy, a na dłoniach pojawiają
się odciski. Jest to też dobry czas na przemyślenia i refleksje.

Jutro mam w przedszkolu radę organizacyjną na nowy rok szkolny i ja-
koś moje myśli krążą wokół tego tematu. Nie – nie dotyczą one zmiany mo-
jego stanowiska. Znowu będę nauczycielem, dyrektorem się tylko bywa. Z tą
myślą jest mi bardzo dobrze. Wiem, że od teraz, mój wysiłek włożony w moją
pracę będzie miał sens.

Widzę dużo energii u mojej następczyni i życzę Jej szczerze powodzenia.
Niestety dyrektor oprócz wielu pożytecznych, musi robić mnóstwo nikomu
niepotrzebnych i bezsensownych czynności. Kręgosłup dyrektora się burzy,
oczy łzawią, a on tworzy kolejne plany, projekty i raporty. Godzinami opisuje
co chce sprawdzić i dlaczego – zamiast po prostu przejść po przedszkolu i to
zrobić. Przygotowuje sprawozdania (licząc pracę nauczyciela koniecznie 
w osobogodzinach!) bo nie ma etatu sekretarki i próbuje pokonać, niczym
dobry informatyk, niedoskonałości nowego programu. Wiele razy, w swojej
kadencji dyrektora, zastanawiałam się czemu muszę skrupulatnie opracować
plan finansowy kiedy po korektach w gminie otrzymuję zupełnie inny i wal-
czyć o każdy grosz dla placówki jak na przetrwanie własnej rodziny. 

Nonsensów w codziennej pracy „chłopczyka do bicia”, jak nazwała sta-
nowisko dyrektora moja poprzedniczka, jest dużo więcej. Zawsze starałam
się je zminimalizować. Czasem się udawało. Doświadczenie jednak mnie
nauczyło: zero „kwadratury koła”, to ja jestem odpowiedzialna za dzieci i za
pracujących tu ludzi. I to oni są najważniejsi. Nie może w końcu człowiek
przegrywać z papierem. Teraz już wiem, to mnie najbardziej męczyło – po-
szukiwanie najlepszego wyjścia, takiego mojego, nie narzuconego. Nikogo,
ani gminę, ani kuratorium tak naprawdę nie interesują dzieciaki. Może ina-
czej: nikt, ani władze, ani wizytator nie bardzo mają czas na problemy przed-
szkola (może nie ze złej woli?). Jeśli jednak papiery (koniecznie papiery!) są
w porządku i do tego wykreowany jest dobry wizerunek placówki – cieszy
to wszystkich. Każdy ma narzucone coś do wdrożenia – rozumiem – pro-
gramy, projekty, koncepcje. A może tak czasami przydałoby się trochę inne
podejście? Może pani woźna chcąca podwyżki jednak nie ma zbyt wygóro-
wanych oczekiwań? A jak pracowałby nauczyciel, który nie musiałby na każ-
dym kroku udowadniać, że jest istotą myśląca? Było by miło gdyby pani
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wizytator weszła po prostu do dzieciaków i zapytała: hej, lubicie swoje przed-
szkole, a za co? W Naszej placówce nigdy się to nie zdarzyło.

Rozanielam się na myśl, że teraz będę mogła spokojnie skupić się na
swoich wychowankach, nad tym co i jak z nimi robić. Czekam na rozpoczęcie
tego co najciekawsze. 

Chociaż w sumie, co to za praca? Ciepło, miło i ciekawie. Trochę zabawy,
jakieś imprezy, czasem nauka – tak przy okazji. I ten urlop! Same atuty, 
a wybór zawodu nauczyciela to czysty egoizm – powie ktoś z przekąsem. 
A jednak… Nie zawsze jest lekko. Trzeba poznać tę pracę by móc o niej coś
powiedzieć.

Ja się cieszę, że po 28 latach w zawodzie, powrót do pełnych godzin dy-
daktycznych nie jest dla mnie przykrą koniecznością, a przeświadczeniem,
że robię coś ważnego. Nie szkodzi, że nie zawsze jest prosto. Jest wysiłek, jest
satysfakcja – jak w ogrodzie.

Ożywcza energia

oczątek roku to świeża głowa, zapał i mnóstwo pomysłów. Zawsze tak
miałam. Lubię planować pracę po to, by potem realizować niestandar-

dowe pomysły. Mogą wyglądać na spontaniczne i zwariowane, ale w pracy 
z dziećmi muszą być przemyślane. Staram się nie rozkładać skrzydeł ma-
my – kwoki. 

Janusz Korczak twierdził, że do pracy w przedszkolach i młodszych kla-
sach szkoły mężczyźni lepiej się nadają. Uważał, że kobiety bywają zbyt „pe-
dantyczne”, „miękkie”, skłonne zbyt szybko spieszyć dzieciom z pomocą, 
w przypadkach gdy winny one (dzieci) wykazać się samodzielnością. Męż-
czyzn uważa się za bardziej wymagających i ostrzejszych w egzekwowaniu 
od wychowanków wywiązywania się z ich obowiązków. No i chyba trochę
prawdy w tym jest. My, kobiety, żyjemy w przeświadczeniu, że wiemy wszystko
najlepiej (ale nie wypowiemy tego na głos, o, nie). Analizujemy więc każdy
element jak te kolory, które lepiej rozpoznajemy (?) niż mężczyźni. A może
po prostu faceci ogarniają wszystko w prosty sposób, a kobiety mają skłonność
do rozdrabniania? Dlatego gdy facet widzi 6 kolorów to kobieta 156, tak samo
bywa w życiu z problemami…

A więc bez zbędnej analizy zabrałyśmy się dziś z koleżanką do przygoto-
wywania sali na przyjście naszych Starszaków. Przestawiałyśmy, przesuwałyśmy
i targałyśmy meble, pudła i kartony zapominając zupełnie o wieku naszych
kręgosłupów. Wariatki! I to po tylu latach pracy w zawodzie nauczyciela!
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WATOTO

września – rozpoczyna się rok przedszkolny, rozpoczyna się rok szkolny.
U nas, w Polsce, w Europie. A w mojej ukochanej Afryce?
Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu

w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane.
Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za
jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki
czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest
czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest
prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze. Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów? A oni
wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć (Ryszard Kapuściński –
Heban).

Wiem, widziałam i nie mogłam uwierzyć w dziecięcą radość dziesięcio-
latka z otrzymanego zeszytu i długopisu. Nie uwierzyłabym również w radosny
blask w oczach lokalnego kierowcy, dorosłego faceta, na widok woreczka 
z przyborami szkolnymi. Miał troje dzieci, a jego miesięczny dochód (Szczę-
ściarz – miał pracę) my wydalibyśmy na obiad w przeciętnej restauracji. Ale 
w mej pamięci został inny obraz, obraz dzieci, które niewyobrażalnie, wcale
nie po dziecięcemu, cicho i z niedowierzeniem ucieszyły się z butelki wody mi-
neralnej. Pustkowie, czerwona ziemia, nieliczne akacje. Prażące słońce, kurz 
i wszechobecny pył. Koniec świata, ogrodzenie z gałęzi i dzieciaki pasące kozy.
I jedna myśl w naszych głowach: myśl o niesprawiedliwości tego świata. Wró-
ciłam do domu, wcale nie luksusowego i wiedziałam, że nie mogę poprzestać
na turystycznym wyjeździe. Szukałam, sprawdzałam, poznałam. Stąd moja
współpraca z WATOTO.

Akcja „WATOTO” – pomoc dzieciom, starszym uczniom i studentom
w Afryce – polega na:

• pokryciu kosztów wykształcenia bądź wykształcenia i utrzymania
afrykańskiego ucznia lub studenta,

• nawiązaniu z nim kontaktu poprzez wymianę listów i zdjęć.

Akcja „Watoto” – to solidarność ponad granicami geograficznymi, politycz-
nymi i kulturowymi. To szansa dla dziecka na zdobycie wykształcenia, naukę
zawodu. Jesteśmy przekonani, że zmiana losu całej Afryki jest możliwa dzięki
wykształceniu afrykańskich dzieci.

Kto organizuje pomoc w Afryce?
– Placówki misyjne polskich zgromadzeń zakonnych
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Kto administruje akcją w Polsce?
– Fundacja Watoto – Dzieci Afryki założona przez grupę wolonta-

riuszy już wcześniej zaangażowanych w organizowanie pomocy dla 
afrykańskich dzieci.

Kto może zostać „opiekunem na odległość” afrykańskiego dziecka?
– Naprawdę każdy – indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami. 

Claire pochodzi z Rwandy. Ma 15 lat. Dzięki naszej pomocy jest już
uczennicą drugiej klasy gimnazjum. Dowiaduje się, że istnieje inny świat.
Poznaje języki, inne niż plemienne, stara się bardzo bo tylko dobre wyniki
w nauce dają szansę na stypendium z Polski. No i otrzymuje w szkole obiad.
Rzecz niespotykana. W domu żadnemu z rwandyjskich dzieci nie przyjdzie
nawet do głowy poprosić o więcej niż jeden posiłek dziennie. 

Nie, nie chcę wyciszać własnego sumienia. Nie mogę pomóc całej Af-
ryce. Pomagam jednej Klarze. Może jeszcze ktoś uczyni ten krok?

Mama

anusz Korczak pisał: „Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój
początek, rozpęd i kierunek”.

A jaki wpływ na obecne życie miało moje dzieciństwo? – zastanawiam
się zmierzając raźnym krokiem do mojej Mamuśki, której kilka dni temu
„posypał się” kręgosłup. Zawsze aktywna, pełna werwy i chęci służenia po-
mocą teraz musi poddać się biegowi czasu i przyjąć naszą pomoc. Moje dzie-
ciństwo? No właśnie, to proste – moje dzieciństwo to moja Mama. To właśnie
Ona sprawiła, że jestem tym, kim jestem. Taką, a nie inną osobą. Dochodzę
do oczywistego wniosku i sięgam pamięcią wstecz. 

Lata 70, 80-te. Nie należały do najłatwiejszych. Były jednak koszmarnie
(?) ciekawe. Moje dzieci wolały słuchać opowieści z PRL-u, bardziej niż bajek.
Babcia J. odtwarzała dziwne realia i przekazywała magiczne sposoby radzenia
sobie z rzeczywistością. Jakich sztuczek użyła, że w mej pamięci słoneczne
obrazki przyćmiły swym blaskiem niespokojne dni? Skąd miała siłę aby
udźwignąć to wszystko na swoich kruchych barkach? Jak pokonywała co-
dzienność? Gdzie podziała się szarzyzna i ocet na półkach (wątki znane tylko
wybranym)? Może to siła matczynej troski i miłości, a może wybiórczej, dzie-
cięcej pamięci? Doniosłą rolę w kolorowaniu dziecięcego świata odegrał za-
pewne kolejkowy upór mojej Mamy i paczki otrzymywane od ciotki z Anglii.
Jakaż to barwna odmiana. Pieniążki w moim domu, jak w większości domów,
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były skromne. Dzieciństwo nie zawsze dziecięce, ale jakże pachnące smacz-
nym obiadem i deserem prawie z niczego. W pamięci pozostają cienkie pa-
rówki i czechosłowackie książki, z trudem zdobyte podczas wyprawy do
stolicy. Przerobiona sukienka czy torba uszyta wg najnowszych wzorów były
nie tylko przykładem kreatywności, ale przede wszystkim dowodem zainte-
resowania ważnymi sprawami nastolatki. I tak to w ukrytej podświadomości
tworzył się odpis bezwarunkowej miłości i akceptacji, a konieczność szyb-
kiego usamodzielnienia się dokonała reszty.

Ot, taki wycinek z mojego życia, który nieśmiało przypomniał o prze-
szłości podczas jesiennego spaceru. Trochę daleki, ciut zapomniany, cały czas
wymagający obróbki. Etap, który zbudował fundamenty dające siłę do two-
rzenia własnego życia. Wielki przyjaciel dzieci J. Korczak powiedział: ,,Bez
szczęśliwego dzieciństwa nasze życie jest kalekie”.

Patrzę na mamy swoich Przedszkolaków i myślę: „Czy One wiedzą co
jest najważniejsze dla dziecka?” Mówią, że wiedzą – to i tak Im pomogę…

Tomiwisizm

rzygotowuję się do jutrzejszego zebrania z rodzicami. Jak zwykle, trochę
się denerwuję. Stres? Za mną dziesiątki poprowadzonych spotkań, te

same sprawy, sympatyczni rodzice, a jednak… Bez względu na okoliczności
człowiek zawsze chce dobrze wypaść. Wszystko przekazać, jak najdokładniej
przedstawić, co jest ważne, a co ważniejsze, no i nie zanudzić ludzi, którzy
przyszli po ciężkim dniu pracy. Mam w pamięci zebrania w szkołach moich
dzieci. Katastrofa! W młodszych klasach uczestniczyłam we wszystkich, 
w starszych próbowałam wmiksować w to męża.

Wspomnienia, jakie mi po nich pozostały jednak zaowocowały! Teraz
do każdego mojego spotkania z rodzicami przygotowuję się jak do rozmowy
o pracę za milion złotych. Trochę aranżuję, trochę improwizuję, a w sumie
znowu się stresuję. Może to dobrze? – myślę dodatnio. Wygląda na to, że nie
dotknęła mnie jeszcze przypadłość, która szerzy się wśród ludzi w różnym
wieku (szczególnie w moim?). Dla nauczycieli i ich otoczenia szczególnie
niebezpieczna.

Choroba okropna – tomiwisizm. Atakuje nasz umysł, a potem wszystkie
partie ciała, osobno i wszystkie na raz. Bo? Zarobki małe, dzieciaki coraz
gorsze, rodzice roszczeniowi – myśli pierwszoplanowe. Obowiązków przy-
bywa, biurokracja zabiera cenny czas, a o docenieniu naszej pracy nie ma co
marzyć – nie mamy złudzeń. W obliczu zmian w oświacie i kłód, które rzuca

178

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

P

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 178



się pod nogi nauczycielom – jestem usprawiedliwiona. Czy nie wystarczy to
co robię? W sumie mało mnie to interesuje. Nie będę pracowała charytatyw-
nie. Ilu nauczycieli tak myśli? Mnie w chwili złości też się to zdarza. A może
jednak mają trochę racji? Ja po jakimś czasie, gdy emocje opadną – odpusz-
czam. W mojej głowie tli się kolejny pomysł i już planuję następny dzień.
Może tym razem uchowałam się jeszcze przed tomiwisizmem?

Dżuma koszmarna. Zagrażająca dzieciom, szkodliwa dla otoczenia 
i niszcząca samego chorego. Tłucze się taki cierpiący zarażając swą chorobą
napotkanych ludzi. Do pracy zmierza jak za karę uśmiech pozostawiając przy
porannej kawie. Z przerażeniem myśli o każdym dniu spędzonym z dziecięcą
beztroską i wymaganiami z kosmosu. Kto mu odpowie. Jak ma żyć gdy mu
się kompletnie nic nie chce? A jak z nim żyć?

Jak to możliwe, że uszła z niego cała energia? Przez te wszystkie lata żył
przecież tylko pracą i wyłącznie pracą. Spędzał w niej długie godziny, myślał,
planował, realizował. Zawsze był blisko, jak nie ciałem to chociaż duchem.
Chyba nawet zapomniał o tym co wkoło: ludziach, pasjach i przyjemnościach.
Najlepiej czuł się w pracy. Dowartościowany, spełniony, szczęśliwy. Temu co
robił – oddał siebie. A teraz? – Teraz potrzebna jest refleksja, a może nawet
pomoc. Nie wiadomo czy to jest tumiwisizm czy już wypalenie zawodowe?

Panie i paniusie

j, długi był ten dzisiejszy dzień. Od rana w grupie, potem czas na jakieś
zakupki i powrót do pracy na zebranie z rodzicami. Jak zwykle na pierw-

szym spotkaniu stuprocentowa frekwencja. Na zebraniu ogólnym, prowa-
dzonym przez nową panią dyrektor – pełen komfort, wreszcie mogę słuchać
zamiast mówić. Słuchać i patrzeć. Ilość zgromadzonych – imponująca, od
razu można poznać rodziców najmłodszych przedszkolaków. Siedzą w pierw-
szym rzędzie i skrzętnie notują. Z uwagą słuchają wszystkich informacji. Bar-
dziej lub mniej dyskretnie zerkają w naszą stronę – obcych, pod opieką
których będą zostawiać swoje największe skarby.

Jaka będzie ta nowa pani? – krążą myśli w niejednej głowie. A jaka powin-
na być? Powinna na pewno kochać dzieci, a może to one powinny kochać ją?

Czasem wystarczy posiadać wiedzę merytoryczną, być z dzieciakami,
poświęcać im czas i słuchać tego co do nas mówią. Na dobrego nauczyciela
to chyba jednak trochę mało. Jeśli pani w przedszkolu będzie mądra (nie
mylić z ukończeniem kilkudziesięciu szkoleń i kursów, nie są one wyznacz-
nikiem mądrości), odpowiedzialna, ale również kreatywna i samodzielna ma
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duże szanse na poskromienie grupy w stopniu umożliwiającym efektywną 
i efektowną pracę. Zwracając się do najbardziej wymagających słuchaczy, ja-
kimi są dzieci, wskazane również, by ładnie i wyraźnie mówiła, miała dobrą
dykcję, a czasami wykazała zdolności aktorskie. Nic jednak nie zjedna bar-
dziej dzieciarni niż wspólna, radosna i ciekawa zabawa. Przedszkolaki po-
kochają swoją panią jeśli potrafi się do nich uśmiechać, czasami zagra w piłkę
nożną, będzie potrzebowała ich pomocy w ułożeniu puzzli czy zje ze sma-
kiem poczęstunek przygotowany w kąciku lalek. Zabawy na placu zabaw też
temu posłużą. No, nie źle – myślę sobie. A jak ma się 28 lat pracy i jeszcze
sporo lat do emerytury? Wtedy granie w piłkę nożną ewentualnie możemy
zamienić na grę w piłkarzyki, a fikołki na hodowlę fiołków w kąciku przy-
rody. Gdy w kościach nie strzyka, owszem, łatwiej się pracuje, ale młodzi też
mają swoje niedoskonałości. Nie ma ludzi idealnych, są jedynie tacy którzy
tak myślą o sobie.

Prawdą jednak jest, że dzieci lubią młode panie. Nie tylko dzieci. Zresztą
panie też chcą być młode i bez zmarszczek. A co jeśli paniom wraz z wiekiem
przybywa chorób, a ubywa energii i cierpliwości? Nie pomyślał niestety o tym
ustawodawca stawiając przed nami abstrakcyjny próg wieku emerytalnego.
Okazał się głupawy wobec dzieci bo na tym mogą stracić przede wszystkim
one. Więc w trosce o nie, kobitki bądźmy młode duchem i przyjazne dziecia-
kom. Chociaż wiek nauczycieli nie jest bez znaczenia to dzieci przede wszyst-
kim lubią swoje panie, a nie paniusie.

Głosowanie

roczystości przedszkolne stanowią ważny czynnik w wychowaniu dzięki
swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływający bardzo mocno na za-

angażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele
okazji do wyzwolenia różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to za-
wsze wielka przyjemność i radość (…). Osiągnięcia dzieci w różnych dziedzi-
nach, ich umiejętności nabyte w przedszkolu, które podczas uroczystości mogą
oglądać rodzice, budzą podziw, uznanie, a czasami nawet zaskakują osoby nie
znające pracy przedszkola.”

Tak o uroczystościach w przedszkolu pisze Irena Dudzińska w opraco-
waniu „Metodyka wychowania w przedszkolu.” To wszystko prawda, pod
warunkiem, że w organizacji imprezy dorosłym nie zabraknie zdrowego roz-
sądku, a praca przedszkola nie będzie podporządkowana tylko temu celowi.
Czy uroczystości są potrzebne? – to nie jest tylko pytanie retoryczne.
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Rodzice:
– Oczywiście, że uroczystości są potrzebne. Po to oddaliśmy dziecko 

do przedszkola, żeby się uczyło i żeby mogło zaprezentować swoje 
umiejętności.

– Tak, uroczystości powinny się odbywać. Dzieci mają wiele talentów 
muzycznych i tanecznych, tak jak moja córka. Lubię patrzeć jak wy-
stępuje.

– W przedszkolu powinno wyeliminować się uroczystości związane 
ze świętami w kościele katolickim. Jestem za tym żeby zabronić wi-
gilii i mikołaja.

– Dzieci powinny w przedszkolu znać wiele wierszyków, piosenek, 
tańców. My za przedszkole płacimy i chcemy widzieć te efekty.

– W uroczystości panie i dzieci wkładają wiele wysiłku. My też często 
pomagamy, ale występy są niesamowite. Ja często wzruszam się jak 
występują moje bliźniaki.

– Fajnie jak dzieciaki występują chociaż nie zawsze są dobrze przygo-
towane. No i uroczystości powinny odbywać się jak rodzice skończą 
pracę. Jak mamy być w przedszkolu i w pracy jednocześnie?

Dzieci:
– Uroczystości są fajne, przychodzi wtedy dużo rodziców i wszyscy biją 

nam brawa. Ja zawsze mam super role, mam stroje, które mama mi 
wypożycza i dostaję największe brawa.

– Ja lubię jak występujemy, ale próby są głupie. Tyle razy to samo robimy.
– Ja nie lubię występować bo moja mama zawsze mi obiecuje, że przyj-

dzie, a potem ma dużo pracy i nie przychodzi, a tata z nami nie miesz-
ka i nawet nie wie, że ja występuję.

– Fajnie jest występować, ale ja się boję, że wszystko zapomnę. Teraz już 
się nie martwię bo pani zawsze nam podpowiada.

– Superowo jest jak są w przedszkolu występy. Ładnie się wtedy ubie-
ramy, przychodzą rodzice. Nie lubię tylko jak się przygotowujemy bo 
nie można się bawić i pani się ciągle na nas denerwuje.

– Najlepiej jest jak nie występujemy tylko przychodzą rodzice i się ba-
wimy na placu zabaw. Ostatnio jak był piknik to przeciągaliśmy linę 
i dzieciaki wygrały, a rodzice przegrali.

Nauczyciele:
– Uroczystości są ważnym elementem na płaszczyźnie współpra- 

cy przedszkole – rodzice. Świadomość tego powinien mieć każdy 
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nauczyciel. Poza tym uroczystości umożliwiają wykorzystanie róż-
nych form ekspresji dziecięcej oraz spełniają rolę w wychowaniu 
estetycznym, w kształtowaniu kultury współżycia z rówieśnikami 
i dorosłymi.

– Oczywiście, że uroczystości powinny odbywać się w przedszkolu, 
ale jest ich zdecydowanie za dużo. Dzieci są przemęczone opanowa-
niem swoich ról, piosenek, tańców. Nawet najlepiej zorganizowany 
nauczyciel będzie bezradny gdy ambicją przedszkola jest przygoto-
wywanie pokazówki za pokazówką.

– Nie da się zaprzeczyć doniosłej roli uroczystości. Cieszą one rodzi-
ców, ale również dzieci. Są znakomitą okazją do prezentacji efektów 
naszej pracy. Nauczyciele jednak powinni unikać prób, a utrwalanie 
powinno odbywać się podczas zabawy.

– A może wybrać, w miejsce niektórych uroczystości, inną formę 
współpracy z rodzicami? Może to być wspólne ognisko, wycieczka 
do lasu czy zabawy na świeżym powietrzu.

– Ja uważam, że my, nauczyciele podchodzimy do uroczystości zbyt 
ambitnie. Przecież to są małe dzieci, nie muszą wszystkiego opano-
wać tak dobrze. Przejmujemy się gdy coś nie wychodzi. Sfrustrowane 
denerwujemy się na dzieci i wprowadzamy nerwową atmosferę. 
Zwróćmy uwagę, aby przygotowywane programy nie były za trudne 
dla naszych dzieci. 

– Chociaż rodzice w przedszkolu są bardzo ważni, nie ulegajmy ich 
presji. Każdy rodzic chce aby jego dziecko miało rolę mówioną, śpie-
waną, tańczoną. Ma to wpływ na czas trwania uroczystości. Dzieci 
szybko się męczą, miejmy to na uwadze. Często kontrowersyjna jest 
przedpołudniowa godzina uroczystości, ale wtedy dzieci są wypo-
częte i łatwiej się skupiają. Nie zapominajmy, że dla nas dobro dzieci 
powinno być zawsze na pierwszym miejscu. 

Powyższe wypowiedzi pochodzą z moich indywidualnych rozmów z za-
interesowanymi.

Wątpliwości

„Powiedz Jasiu, powiedz Olu
Gdzie tak miło
Gdzie tak miło
Jak w przedszkolu…”
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kazuje się, że chyba nigdzie. Dziś odwiedziły nas byłe przedszkolaki,
obecne sześcioletnie pierwszaki. Chodziły do przedszkola od trzeciego

roku życia. Wspólne zabawy i zajęcia, wycieczki i imprezy, wygłupy i rozwią-
zywanie wspólnych problemów. Pierwsze przyjaźnie, kłótnie i miłości! Przez
trzy kolejne lata. Potem ktoś (na pewno ktoś bardzo mądry) wymyślił, że
urodzeni, w takich i takich miesiącach, mają pójść do szkoły. I już. Decyzja
zapadła. Poziom zdezorientowania rodziców osiągnął apogeum. W zależno-
ści od tego gdzie przyłożyli ucho, tam słyszeli coś innego. Wysłuchiwali pani
w telewizji, opinii psychologa, rady sąsiadki. Konsultowali się z panią z przed-
szkola, znajomą nauczycielką ze szkoły i innymi rodzicami. Kiedy myśleli,
że już wiedzą co mają zrobić, ich dziecko mówiło: mamo ja chcę iść do szkoły
bo idzie tam Staś, albo: mamo ja nie chcę iść do szkoły bo Zuzia nie idzie. To
był trudny czas dla rodziców, którzy chcieli dla swojego dziecka najlepiej. 
W sumie odgadli co jest dobre dla Tosi, Oli, Marcinka i Julka, ale okazało
się, że ktoś wiedział to jeszcze lepiej.

My wiedziałyśmy coś innego. A właściwie nie wiedziałyśmy. Jak poradzi
sobie w szkole nieśmiały P., który mówi tak cichutko, że trzeba dobrze nad-
stawić ucho, żeby coś usłyszeć? Czy O., która nie wymawia jeszcze tylu głosek
nie będzie obiektem drwin innych dzieci? W jaki sposób poradzi sobie z czy-
taniem T., która dopiero zaczyna wysłuchiwać głoski w nagłosie? Jak będzie
reagował na trudności M., któremu drżą usta przy najmniejszym niepowo-
dzeniu? Kto utrzyma przez kilkadziesiąt minut w ławce nadpobudliwego 
psychoruchowo B.? A jak uniesie tornister N., która wygląda, wśród innych
dzieci jak Calineczka? A pozostałe dzieciaki? Połowa przedszkolnej grupy,
czy one sobie poradzą? Niektóre sześciolatki poszły do szkoły, inne, po uzy-
skaniu stosownej opinii, zostały w przedszkolu.

Dziś znowu wszystkie się spotkały. Było wiele zabawy, radości, wspom-
nień i czułych gestów. Widać było, że dzieciaki w przedszkolu, czuły się znowu
jak u siebie i sprawdzały we wszystkich zakamarkach czy wszystko jest po 
staremu. Widocznie stęsknione kleiły się jak zwykle i chciały mieć nas na wy-
łączność – też jak zwykle. Na nasze pytania o szkołę odpowiadały bez więk-
szego entuzjazmu, lakonicznie określając: „Jest fajnie”. Rodzice mieli więcej
do powiedzenia. Tak się rozgadaliśmy, a właściwie rozgadałyśmy (bo to chyba
domena kobiet), że powstała oto taka książka życzeń dorosłych p.t. „Idealna
szkoła to taka gdzie…” .

1. Nasilenie hałasu w szkole jest znośne dla uszu i bezpieczne dla 
zdrowia;

2. Ilość uczniów w klasie umożliwia nauczycielowi zauważenie każ-
dego ucznia;
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3. Wyjście dzieci z sali w czasie przerwy jest dopuszczalne i zalecane, na- 
wet, jeśli nauczyciela prześladuje fobia o zaginięciu dziecka w szkole;

4. Tornister pierwszoklasisty dostosowany jest do fizycznych możliwości 
dziecka, a nie wielbłąda;

5. Dywan w klasie jest stosownej wielkości i służy nie tylko do ozdoby;
6. Zabawki w klasie sześciolatków to nie mrzonka pani minister, a czas 

na zabawę to nie zachcianki lecz potrzeby dzieci;
7. Program dydaktyczny dopuszcza istnienie dzieci mniej zdolnych lub 

potrzebujących więcej czasu na zdobycie umiejętności;
8. Świetlica jest miejscem gdzie dziecko regeneruje siły, może zjeść po-

siłek i z pomocą nauczyciela odrobić lekcje;
9. Pobyt uczniów na placu zabaw to nie zbrodnia – powinien to wie-

dzieć nawet najbardziej ambitny nauczyciel;
10. Dziecko to też człowiek, ze swoimi wadami, możliwościami i słab-

szymi dniami – to informacja dla wszystkich nauczycieli (chociaż 
trudno uwierzyć w to nawet niektórym rodzicom).

Oj, nie łatwa sprawa z tą szkołą. Bądźmy dobrej myśli bo przecież jak
powiedział BEVERLY CONKLIN…

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomy-
słowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności za-
chęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!

Ciężka praca i…

atrzę na panią A., naszą panią woźną. Krząta się od samego rana. Korzysta
z faktu, że jeszcze w sali nie ma dzieci. Odkurza, wyciera półki, odświeża

toalety, a kiedy wpada rozkrzyczana gromada każdego wita, jak zwykle 
z uśmiechem. Zagada, podpyta, podciągnie opadające spodnie. Potem, jak co
dzień, przygotuje do śniadania, a jeśli zajdzie potrzeba wytrze podłogę w ła-
zience po dziecięcej toalecie i dokręci pastę pozostawioną w biegu przez B.
Nie utyskuje na ilość okien, które wczoraj umyła tylko pyta mnie czy zrobić
herbatkę. Za herbatę dziękuję, ale w dzisiejszym malowaniu farbami bardzo
mi się przyda. Uwija się więc z myciem naczyń po śniadaniu, może jeszcze
zdąży umyć korytarze? Ja w głowie układam organizację całego zamiesza-
nia – widzę kolejne etapy, ale nie wszystko mówię. Pani A. przeprasza i gani
się, że nie odczytała moich myśli. Nie mam pretensji, ale ona biegnie już dalej.
Układa zabawki, chowa farby, myje pędzle. Patrzę i próbuję angażować 
w sprzątanie sali również dzieci.
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Ciężka praca pani A. i towarzyszący jej serdeczny uśmiech, a za wszystko
miesięczne wynagrodzenie w wysokości tysiąca złotych z małym ogonkiem.
„Za mniej niż 6 tysięcy złotych miesięcznie może pracować tylko idiota lub
złodziej” uważa jakaś pani minister z jakiegoś resortu. Jak możemy mieć
szacunek do polityków? Kim jest więc dla rządzących pani A.?, kim jesteśmy
my – nauczyciele przedszkola?

I zasmażka…

a powiem tak: przedszkola są przygotowane do tego, aby prowadzić za-
jęcia dodatkowe. Nauczyciele przedszkoli są fachowcami wysokiej klasy,

to są osoby przygotowane do pracy z dziećmi i wiele tych zajęć mogą prowadzić
tak, ot, po prostu od ręki (…)”

Nikt do tej pory nie docenił nauczycieli przedszkoli tak bardzo jak pani
minister Edukacji Krystyna Szumilas (Rozmowa dnia , Polskie Radio). 

Jestem wykwalifikowaną nauczycielka. Skończyłam studia magisterskie
specjalność: wychowanie przedszkolne – nauczanie zintegrowane. Uczyłam
się gry na pianinie i flecie. Miałam zajęcia z logopedii. Odróżniam kifozę od
lordozy. Angielski jest mi bliski bo jest mi w życiu potrzebny. Nigdy jednak
nie przyszłoby mi do głowy, by udawać instruktora i prowadzić zajęcia z ryt-
miki czy angielskiego, korygować u dzieci wady logopedyczne, a tym bardziej
wady postawy.

Dlaczego? Dlatego, że mam swoją pracę, do której jestem dobrze przy-
gotowana. Staram się sprostać jej wymaganiom. Pracę ważną i odpowie-
dzialną, wymagającą ustawicznego doskonalenia. Każdy powinien robić to,
co potrafi najlepiej. Tak, jak robią to instruktorzy zajęć dodatkowych. Są do-
brzy i nieustannie się doszkalają. Wszystko po to aby uatrakcyjniać swoje za-
jęcia i być coraz lepszym, ciekawszym, bardziej skutecznym. To oni posiadają
gruntowne podstawy, programy udoskonalane latami i odpowiednią bazę
pomocy. Żeby była jasność: nikt w mojej rodzinie nie zajmuje się taką dzia-
łalnością. Jest to moje zdanie, wielu moich koleżanek i większości rodziców.
Przejęcie tych zajęć przez kadrę pedagogiczną, mającą jakieś tam podstawy
do ich prowadzenia, wpłynie jedynie na obniżenie ich poziomu. Ta ustawa,
będąca dumą autorów, ogranicza rodzicom dostęp do dobrych i stosunkowo
tanich zajęć dodatkowych. Tylko pozornie jest wyjściem naprzeciw najbied-
niejszym. Dzieci zamożniejszych rodziców będą korzystać z zajęć poza przed-
szkolem. Pozostali będą zmuszeni zadowolić się minimum przydzielonym
przez gminę. Zastanawiam się w czyim interesie jest ta zmiana. Dzieci? – 

185

A S I A

„J

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 185



raczej nie. Rodziców zmuszonych wozić dziecko na zajęcia dodatkowe bo ta-
kowych nie oferuje im przedszkole samorządowe? A może to nauczycieli
uszczęśliwiły proponowane zmiany? Słów mi brak na kolejne pomysły rządu,
który chce pokazać jaki to jest dobry!

Dyrektorzy imają się dziwnych sposobów aby oferta zajęć dodatkowych
w ich placówce była atrakcyjna. Coś muszą zrobić! Decydują się na zorgani-
zowanie zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli poza etatem
(bardzo interesujący pomysł). Brzmi ciekawie, ale dotyczy to zajęć, które na-
uczyciele i tak prowadzą w swoim czasie pracy, poza podstawą programową
(przedszkole pracuje dziennie nie tylko w godzinach podstawy, ale zwykle
9–10 godzin). Czemu teraz zajęcia teatralne mają być dla wybranych jeśli
wpływają na rozwój każdej małej osobowości? Jak wybrać małych artystów
skoro wszystkie przedszkolaki chcą się nimi poczuć? Czy obserwacje przy-
rodnicze trzeba koniecznie prowadzić tylko w kółku przyrodniczym – raz 
w tygodniu 30 min., a na granie w ulubione gry planszowe trzeba czekać do
godzin popołudniowych?

Z samej ustawy cieszą się zapewne przedszkola prywatne. Teraz mogą
zabłysnąć swoją ofertą zajęć dodatkowych (realizowaną zresztą najczęściej
w godzinach podstawy programowej). Zapoznanie się z propozycją jednego
z nich przyprawiło mnie o zawrót głowy. Oto ona (Znaczy oferta, a nie moja
zawrócona głowa)

• zajęcia muzyczno-rytmiczne;
• nauka j języka angielskiego;
• nauka języka hiszpańskiego;
• szachy;
• nauka gry na pianinie;
• warsztaty teatralno – aktorskie;
• ceramika;
• gimnastyka korekcyjna;
• zajęcia plastyczne;
• zajęcia kulinarne;
• zajęcia logopedyczne;
• religia.

No i jeszcze zasmażka… (to komentarz dla trochę starszych wielbicieli
kabaretu OTTO). Nie można tylko zapomnieć, że jak powiedział Jean-Paul
Sartre: „Dzieci i zegarków nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do
chodzenia”.
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Sylwoterapia

yłam dziś z dzieciakami na wycieczce w lesie. Kolejny atut pracy w przed-
szkolu? Owszem. Kocham las – o każdej porze roku. Tu najlepiej się re-

laksuję, odpoczywam, nabieram dystansu do codzienności i gromadzę dobrą
energię. Uwielbiam podpatrywać i fotografować. Lubię patrzeć na złociste
promienie słońca przebijające się przez liście czy na korony drzew w jesien-
nych barwach. Zadziwia mnie las w zimowej szacie, ale również jego wio-
senna pobudka. Z wielką przyjemnością chodzę po mchu lub szeleszczących
liściach i ciągle uczę się sztuki zbierania grzybów. Najlepiej odpoczywam spa-
cerując po leśnych ścieżkach albo raźno maszerując z plecakiem na plecach.
Czy upodobanie do takiego odpoczynku pozostało mi z młodzieńczych lat?
Miłe wspomnienie spokoju, relaksu, harcerskich biwaków czy mojej pierw-
szej miłości, ściśle wiąże się z lasem. Czy przeżycia z przed wielu lat mogą
naprawdę mieć wpływ na moje obecne doznania? A może to jest po prostu
leczniczy, potwierdzony badaniami, wpływ drzew na organizm ludzki? 

Sylwoterapia, czyli pobudzanie organizmu do samoleczenia poprzez
przebywanie w obecności drzew i krzewów, staje się coraz popularniejsza.
Niemiecki przyrodnik i badacz Manfred Himmel, zajmujący się drzewotera-
pią od ponad 20 lat, uważa, że każdy człowiek może przez dotyk doświadczyć
dobroczynnego promieniowania drzew i leczyć dolegliwości zarówno psy-
chiczne jak i fizyczne. Przytulam się więc do brzozy by ukoiła moje nerwy, od
dębu kradnę siły, a olejki lasku sosnowego zapewne pozwolą mi odzyskać we-
wnętrzną równowagę i uchronią przed infekcjami. Oczywiście, to wszystko
podczas spaceru z moim mężem.

Będąc na wycieczce z przedszkolakami nie ma mowy o relaksie. Liczy się
skrupulatne przygotowanie do takiej wyprawy. Dobra znajomość lasu, opra-
cowany scenariusz, odpowiednia ilość osób dorosłych, a do tego: właściwy
ubiór, apteczka i małe co nieco. To wszystko pozwoli na miłe, pożyteczne 
i bezpieczne spędzenie czasu w leśnym środowisku. Odpowiedzialność. Kre-
atywność. Wrażliwość. Świadomość, że umiłowanie przyrody przez dzieciaki
w dużej mierze zależy od naszego zaangażowania.

To był bardzo miły dzień, chociaż wypoczynkiem tego nazwać nie
można. Dalsza część będzie zapewne równie ciekawa. Próbne lekcje angiel-
skiego za mną. Decyzję o kontynuacji już podjęłam!
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Pani w przedszkolu krzyczy

ani w przedszkolu nie powinna krzyczeć. Powinna być dobra, miła 
i uśmiechnięta. Powinna mieć czas na rozmowę z każdym dzieckiem 

i własny sposób na podążanie za jego potrzebami. Opanowana i przygoto-
wana, kreatywna i cierpliwa, no i ciągle się doskonaląca. Jak to osiągnąć?
Oczekują od nas tego rodzice, pracodawcy, programy i pani minister. Od na-
uczycieli się oczekuje – oj oczekuje! Od nauczycieli przedszkoli jeszcze wię-
cej. A uznanie za taką pracę – rzadko spotykane.

Ale nauczyciele to nie filmowe cyborgi. Praca w ciągłym napięciu. Za-
pewnienie bezpieczeństwa. „Oczy z każdej strony głowy”? – mało powie-
dziane. Odczuwanie wielozmysłowe – na najwyższych obrotach. Poczucie
odpowiedzialności. Za życie, zdrowie, za wspólne poznawanie świata. Za
osiąganie kolejnych umiejętności, za otwartą postawę rodziców. Wszystko
bez gwarancji. Opieka, wychowanie, rozwiązywanie problemów, które nie
zawsze da się rozwiązać. I coraz więcej obowiązków, wymagań, wzbogacanie
biurokracji – coraz mniejsza liczba ludzkich odruchów. Uzdrawianie rzeczy-
wistości – bezwzględnie bez głosu nauczyciela.

Zdarza się, że sfrustrowana pani krzyczy. Problem stresu nauczycieli to
ważny i nie rzadko lekceważony problem. Spotykałam kiedyś, przy różnych
okazjach, panią Z., oddaną nauczycielkę z doświadczeniem i dyrektorkę
przedszkola z pokaźnym stażem. Przeraża mnie jak bardzo się zmieniła, prze-
raża mnie jej choroba psychiczna. To właśnie nauczyciele są w czołówce za-
wodów zagrożonych ryzykiem chorób psychicznych. O tym się nie wspomina.
Mówi się: pani krzyczy! Dlaczego? – Ja nie wiem.

Może dlatego, że, aby dotrzeć do wszystkich dzieciaków, musi mówić
głosem bardziej podniesionym niż mama do jednej księżniczki? Być może
w ten sposób daje wyraźny przekaz, że nie zgadza się na konkretne zacho-
wanie dzieci? Stawia granice, za które dla zapewnienia bezpieczeństwa nie
wolno wychodzić? Może jest to niezbędne dla ogarnięcia brykającej gro-
madki? A może, po prostu ta pani sobie nie radzi? Ja nie wiem.

Mąż swojej żony

owiedz, Puchatku – rzekł Prosiaczek. Co ty mówisz, jak się budzisz z sa-
mego rana? 
– Mówię: „Co też dziś będzie na śniadanie?” – odpowiedział Puchatek.

A ty, co mówisz, Prosiaczku? – ja mówię: „Ciekaw jestem, co się dzisiaj wydarzy
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ciekawego”. Puchatek skinął łebkiem w zamyśleniu. – To na jedno wychodzi –
powiedział.

No właśnie, jeśli jesteś mężem żony – nauczycielki to nigdy do końca nie
wiesz co się wydarzy. Jakie niespodzianki dziś cię czekają? Ona zapewne coś
wymyśli, a jak nie ona to po prostu życie. Umówiłeś się (a właściwie po usilnych
namowach – zgodziłeś się) na długo wyczekiwane oglądanie nowych mebli do
kuchni. Załatwiłeś wcześniejsze wyjście z pracy pomimo urwania głowy, a tu
telefon… Niestety żona musi zostać w przedszkolu bo dziecko nie odebrane,
więc siedzi i czeka. A tak jej zależało! – wkurzasz się całkiem realnie. Jak długo
będzie jeszcze w pracy? Nie wiadomo. Rodzice malucha muszą się najpierw
sami dogadać, a potem jeszcze dojechać. Wracasz do pustego domu. Spokój,
ale obiad musisz przygotować sam. Od kiedy koleżanka z grupy jest na zwol-
nieniu lekarskim, twoja kapłanka domowego ogniska pracuje po dwie zmiany.
Niby miały wejść na zastępstwo jeszcze inne nauczycielki, ale wiadomo, praca
z dziećmi jest efektywniejsza jeśli zmian jest mniej. Jakieś pieniądze za nadgo-
dziny? Jasne, że są, ale bardziej pokaźne są kłótnie, kto i kiedy ma załatwić za-
ległe sprawy. Patrzysz więc rano na swą trochę zaspaną żonę kiedy szykuje się
do pracy i zastanawiasz się jak sobie dziś znowu poradzi z bólem kręgosłupa.
Wciąga dżinsy, bo mówi, że tak jej najwygodniej i z jakimiś obklejonymi pu-
dłami wypada, krzycząc: „do później”. W sumie nie masz nic przeciw temu, że
resetuje Twoje obawy i obcisłe spódniczki wkłada sporadycznie. Nawet jesteś
zadowolony, że w jej otoczeniu jest deficyt płci męskiej (nie licząc przystojnych
tatusiów). Sam w tym damskim towarzystwie jednak byś nie chciał przebywać,
a w dziecięcej gromadzie – nie koniecznie. Jak opanować taką bandę całkiem
małych dzieciaków? Jeszcze coś z nimi zrobić, nauczyć – nie jest to możliwe!
A nauczycielki to zwykle potrafią. Czy potrafią też ustawić mężów? – nie wiem.
Zapewne niejednokrotnie zdołają ich rozbawić.

Wracasz z pracy, padnięty i wkurzony. To był ciężki dzień. Wchodzisz do
domu i zastajesz przed lustrem zamiast żony brodatego krasnala. Innym
razem wita cię pomarańczowa dynia, Królowa Śniegu albo Myszka Miki.
Śmiejesz się, ale czy jesteś zdziwiony? To twoja kochana kompletuje strój na
bal jesienny, karnawałowy czy inną przedszkolną imprezę. Myślisz sobie: Boże,
oby tylko na starość nie biegała w kucykach i podkolanówkach!

Może dlatego są takie dziwne? Ciągle mówią o dzieciach, kłopotach, ro-
dzicach i jakiś niespotykanych zdarzeniach. Niektóre żony – pedagożki,
zwłaszcza własne, mają tendencję ciągłego instruowania i niepowtarzalną
umiejętność zgrabnego wytłumaczenia każdej sytuacji.

Godzina powrotu z pracy w Wigilię, Sylwestra – zadanie z jedną nie-
wiadomą czyli ilością dzieci w przedszkolu. Nie wyjedziemy na przedłużony
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weekend – to nie czas na urlop. Tańsze wakacje w maju? – zapomnij. Na narty
pojedziesz – ze znajomymi. Po raz kolejny będziesz się tłumaczył, że żona,
nauczycielka w przedszkolu, naprawdę nie ma wolnych ferii. Ale kto ci uwie-
rzy? Sam masz obiekcje jak cię oświecają ile godzin pracuje nauczyciel. Cza-
sem nawet snujesz przypuszczenia, że twoja kobieta prowadzi podwójne
życie. Bo czemu w tygodniu nie pracuje cudownych 18 godzin? Aha, pewnie
dlatego, że dobrowolnie wybrała przedszkole i etat 25-godz. (Kurcze, nadal
coś mi się nie zgadza w jej powrotach).

Ciągle mówi o swojej pracy więc nie wszystko rejestrujesz. Musisz przy-
znać: coś tam było o szkoleniu, warsztatach, konferencji, konsultacjach z ro-
dzicami, posiedzeniu rady pedagogicznej czy jakiegoś zespołu. Dni, w których
odbywają się zajęcia dodatkowe i posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
już zapamiętałeś. Ciesząc się każdą chwilą spędzoną ze swą dugą połową, 
rozpromieniasz się nawet gdy w weekendy siedzi i pisze jakieś plany, raporty, 
opinie, sprawozdania. Super! Ostatnio nawet biegałeś po papier ksero gdy
drukowała oceny gotowości szkolnej. Jesteś wyrozumiały niczym najbardziej
pobłażliwy belfer. Jeżeli jednak szykujesz się do snu, używasz swojego najlep-
szego zapachu, a twoja żona – nauczycielka, siada do komputera by pisać sce-
nariusz, konspekt, artykuł lub coś innego to… Co robisz, pamiętając, że to jej
ukochany zawód? Mruczysz sobie niczym Kubuś Puchatek: Ważne, że jesteś,
nieważne gdzie. I to się liczy, a reszta nie!

Nowe

o prawda. Moje życie nabiera tempa. Mąż obruszony robi wymówki: 
a miało być tak spokojnie… Nie wiem jak to się dzieje, ale mój dzień jest

całkowicie wypełniony. Trochę zganiam to na początek roku, ale już widzę,
że bezczynność się mnie nie ima. Poligon – „Przedszkole” wypełnia więk-
szość mojego czasu. Napawam się codzienną pracą z dzieciakami. Na razie
daleka jestem od rutyny. Wymyślam więc niesztampowe zajęcia w myśl Kon-
fucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić,
a zrozumiem”. Pomysły, dopiero co zrodzone w mojej głowie, czekają na re-
alizację. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielę się z młodymi na-
uczycielkami. Czasami stopuję – zastanawiam się jak to jest odbierane. Może
nie powinnam udzielać swoich rad? Ale jak tu siedzieć cicho kiedy przewod-
niki dla nauczycieli, w większości są żenujące. Gdzie podziały się podstawy
metodyki wychowania przedszkolnego? Czemu w pracy z dziećmi jest tak
mało ich własnej aktywności? Jest aktywność! – słyszę jakieś głosy. A jaka to
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aktywność kiedy nauczyciel ciągle mówi, a dziecko czasem odpowiada na
pytania. Zamiast konkretów przedszkolak uczy się dodawać licząc słonie na
obrazku i mierzy wstążkę na obrazku zamiast tę prawdziwa. Jaka kreatyw-
ność? 25 sześciolatków wykonuje 25 prac wg wzoru by w galerii prac zawisło
25 identycznych biedronek. Patrzę ze zdziwieniem. Nikt studentów uczelni
pedagogicznych nie uczy tego, czego uczono kiedyś nas. Nie zawsze nowe
znaczy lepsze.

No i jak na zawołanie trafia się okazja do wykorzystania mojej wiedzy 
i doświadczenia (o Boże). Otrzymałam propozycję współpracy z jednym 
z wydawnictw – przygotowanie pakietu edukacyjnego dla dzieci trzyletnich.
Prawdziwa ironia. Koleżanka dziwi się moim oporom. Przyczyna prosta: 
zawsze byłam i jestem przeciwna edukacji młodszych dzieci poprzez karty
pracy. Niech będą one dobre pod względem merytorycznym, czytelne, este-
tyczne, po prostu – doskonałe! I tak nikt mnie nie przekona, że nauka z ob-
razkiem „Gdzie siedzi miś?” może zastąpić zabawę. A to takie proste. Siadamy
z dzieciakami (i misiami) na dywanie, stawiamy krzesło albo sto różnych
mebli i nie ma końca różnorodności pomysłów na zabawę „Gdzie siedzi miś”.
A może to właśnie spróbuję przekazać młodym nauczycielom? Może uda mi
się opracować taki przewodnik, takie materiały, które będą podpowiedzią 
i inspiracją? Przecież mogę to tak zrobić, że trzylatki nie będą siedziały 
z książką przy stoliku – myślę i przechodzi mi przez głowę kilka ambitnych
pomysłów. Atutem jest współpraca z J. – nauczycielką odpowiedzialną za
stronę muzyczną. Lepszej wspólniczki bym nie znalazła. Zaczynam mieć
chęci, a potem jeszcze większe wątpliwości.

Lekarstwo

ależy tak zorganizować życie aby każda chwila była ważna (Iwan S. Tur-
gieniew).
Mam „doła”. Strasznego. Tak normalnie, na co dzień masz dni lepsze 

i gorsze. Jeśli jednak w rodzinie zagości choroba – wali się wszystko. Kiedy
ktoś bardzo ci bliski cierpi i walczy z chorobą, której zwalczyć nie może, cier-
pisz razem z nim. Nic nie jest ważne. Nie istotne są twoje codzienne sprawy
i dalsze plany. Dostrzegasz finezyjność życia po to, by po chwili ujrzeć jego
bezlitosność. Słuchasz dobrych rad, rozmawiasz – albo nie. Karmisz się na-
dzieją, której nikt ci nie może odebrać. Nie wiesz jak masz funkcjonować,
jak żyć. Nic ci się nie chce. Nie potrafisz się skupić, a Twoje myśli sięgają jed-
nego. I wtedy… 
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Nie masz wyjścia, musisz iść do pracy. Idziesz do przedszkola. Otacza
Cię gromada „twoich” przedszkolaków. Radosnych, hałaśliwych i ciekawych
nowego dnia. Grupa w przedszkolu publicznym – nie jest mała. Znowu 
W. popchnął B., J. pokłóciła się z O., a mama K. ma jak zwykle sto pytań. Pa-
trzysz na wszystkie strony, dzieci przybywa i jak to zwykle w poniedziałek –
są cudownie rozbrykane. Zabawy na powitanie, dyżury na bieżący tydzień 
i nowy zestaw ćwiczeń porannych. Śniadanie, zajęcia i awantura w łazience.
Nie masz chwili, żeby usiąść czy wyjść na herbatę. W pośpiechu wypijasz łyk
wody. Za oknem wieje wiatr i leje deszcz. Wymyślasz kolejne zabawy – „na
poruszanie się”, jak to mówi P. To właśnie lekarstwo na wszystko. Nie ma
mowy, żeby Twoje myśli wylądowały gdzie indziej niż w sali „Biedronek” na
pierwszym piętrze. Na kilka godzin jesteś uratowana.

Dzieciaki angażują cię całą. Zmuszają do oderwania się od codzienności
i przeniesienia do ich świata. Patrzysz i sama nie wierzysz jak dokonujesz
cudu. Rozkrzyczana gromada z otwartą buzią słucha gdy czytasz baśń o Rosz-
punce albo z zainteresowaniem podpatruje dopiero co wyklute patyczaki. 
Z iskierką w oku pokazujesz jak z papierowej masy ulepić bociana Kajtka,
który nie odleciał do ciepłych krajów albo cierpliwie ustawiasz zwierzątka 
w zagrodach aby K. zrozumiał zagadnienia klasyfikacji wg dwóch cech. Jeżeli
chociaż na krótko stracisz z dzieciakami kontakt, jeżeli zajmiesz się sobą, je-
żeli nie poświęcisz im należytej uwagi nie będziesz w stanie utrzymać bez-
piecznie tego żywiołu. 

Doświadczam tego na co dzień. Nikt jednak nie robi teraz tyle dla mnie,
co te dzieciaki. One są moim lekarstwem. Na troski dnia codziennego, na
nie przespaną noc, na myśl o chorobie mojego B. Czy będzie zbyt patetycznie
gdy powiem, że są moją radością? A może „wesołością” bo jak się nie śmiać
gdy przy omawianiu jesiennej tematyki pytam:

– Po czym poznajemy, że zbliża się jesień?
Na to A. odpowiada bez zastanowienia:

– kaloryfery zaczynają grzać.

Książę

zainteresowaniem, a często z niedowierzaniem obserwuję zachowanie
przedszkolaków przy rodzicach. Z uwagą patrzę jak D. skacze po stopie

taty bo nie wiadomo co, ale zapewne coś, chce otrzymać. Zwykle cicha B.
wrzeszczy, aż w końcu obrażona odmawia włożenia kurtki. M. biega jak sza-
lony po całej szatni, a K. ochoczo wystawia nogi, w kierunku babci, która
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klęcząc usiłuje włożyć jej buty. Nie wierzę własnym oczom. Kto te dzieci tak
odmienił? Przyznam, nie zawsze są aniołkami, ale takich strategii wobec nas
nie stosują! Przypomina mi się pewna bajka…

Było to dawno, dawno temu, bliżej określając jakieś dwadzieścia lat
wstecz. Do całkiem zwykłego przedszkola przyszedł mały książę. Miał 3 latka
i zachwycał wszystkich swoimi kręconymi blond włoskami i dużymi niebie-
skimi oczkami. Był cudowny! – tak uważała jego mama – wcale nie królowa.
Nie wiadomo czemu mama była cały czas na usługach swojego cherubinka.
Mało powiedziane, najczęściej wyprzedzała jego myśli i zachcianki. Bardzo
go kochała. Fakt, że znalazła zatrudnienie w tym samym przedszkolu, do któ-
rego chodził K. umożliwił jej czuwanie nad maleństwem. Pracy miała wiele
bo maleństwo co rusz wrzeszczało i często popadało w konflikty z innymi
dziećmi. A w grupie tej trafiły się wyjątkowe potwory, które nieustannie jej
chłopcu uprzykrzały życie. Brak zaproszenia królewicza do zabawy, nie od-
danie mu zabawki na jego zawołanie czy wybór innego kolegi w piaskownicy
to główne przewinienia nieznośnych poddanych.

A przede wszystkim – brak poczucia, że jest się podwładnym małego oli-
garchy. Owe uchybienia popełniali zresztą również dorośli, z czym mama –
nie królowa – nie mogła się absolutnie pogodzić. Gryzła się tym okropnie 
i każdą niemiłą sytuację próbowała ukochanemu synkowi podwójnie wyna-
grodzić. Na nic były tłumaczenia wróżki-psycholog, że nie może chłopcu po-
zwalać na wszystko, wyręczać go w każdej sytuacji i powinna zacząć uczyć go
samodzielności i szacunku do innych. Oburzała się podwójnie gdy jakaś nie-
douczona nauczycielka próbowała wychowywać jej ukochanego synka. Jest
taki inteligentny, śliczny i słodki! Naprawdę to jeszcze małe dziecko i ma czas
(na co? – na wszystko).

A cherubinek patrzył swymi ślicznymi oczkami i zdezorientowany pró-
bował zrozumieć czy w końcu można pluć, popychać i wchodzić na parapet
czy raczej nie. 

Czas szybko mijał. Książę poszedł do zwykłej szkoły, którą wkrótce znie-
nawidził. Mama – nie królowa – biegała tam po każdej wszczętej awanturze
lub dłuższych wagarach. Wyjaśniała, przekonywała i nieskutecznie tłuma-
czyła, że to nie wina jej synka. Nauka okazała się za trudna, a nauczyciele
niebywale wredni. Mama – nie królowa – zamartwiała się więc coraz bardziej
i miała pretensję do króla, że nie staje w obronie księcia tylko stawia mu wy-
magania.

Wiem, wiem… Każda bajka powinna zakończyć się dobrze, ale to nie-
stety nie jest bajka. Cherubinek urósł, ma obecnie 32 lata i mieszka kilka ki-
lometrów ode mnie. Nigdy nie pracował, jest niezły w rozbojach, odsiedział
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wyrok za handel narkotykami. Cały czas ma problem z używkami i zawsze
bezwarunkową pomoc rodziców. Kilka dni temu, nie mogąc poradzić sobie
z zawiłością własnego życia, podjął stosowne kroki i zostawił list pożegnalny.
Po jego odnalezieniu schorowani rodzice zostali odwiezieni do szpitala.
Wkrótce poczuli się jednak lepiej gdyż dowiedzieli się, że działanie ich 
królewicza zakończyło się jedynie na napisaniu listu. Czy będą żyli długo 
i szczęśliwie?

„Wychowanie. Jeżeli dałeś komuś życie, daj mu również instrukcję użyt-
kowania” (Valeriu Butulescu)

Gimnastyka

ziś zapisałam się na rehabilitację z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szczęśliwa, że udało mi się uniknąć operacji na moim kręgosłupie, sta-

ram się pamiętać o jego okresowej regeneracji. Zwykle ratuje mnie Niepu-
bliczna Poradnia Rehabilitacyjna i pan C. Pobierane składki wpływają do
zupełnie innego portfela, a z mojego, niestety środków ubywa. Tym razem
udało mi się dostać do naszego lokalnego szpitala. Terminu nie podam bo
zgoła jest abstrakcyjny.

Ruch sprawia mi przyjemność, towarzyszy mi na co dzień. Staram się,
żeby moim przedszkolakom również go nie brakowało. Rano ćwiczenia po-
ranne, krótki zestaw dla rozruszania i zdyscyplinowania na cały dzień. Dwa
razy w tygodniu zestaw ogólnorozwojowych ćwiczeń gimnastycznych z przy-
borami gimnastycznymi lub bez ich użycia. Jeden zestaw na dwa tygodnie.
Tak, żeby dzieci dobrze go poznały, a ćwiczenia wykonywały dokładnie do-
brze się przy tym bawiąc. Najlepiej opierać się na zestawach ułożonych przez
znawców tematu, daje nam to gwarancję prawidłowego doboru. Tak kiedyś
uczono, to były podstawy. 

Dziś można zrobić to inaczej, bardziej nowocześnie. Metoda gimna-
styki ekspresyjnej R. Labana, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne czy ćwi-
czenia gimnastyczne z elementami kinezjologii edukacyjnej. Jest w czym
wybierać. Niby każdy to wie i z przekonaniem kiwa głową. Niby rozumie, ale
przedszkolna rzeczywistość bieży swoją drogą. Jakieś uzasadnienia? Zwykle
jedno: nawał innych zajęć, a może jakoś tak wyszło…

Czy ktoś zakłada, że ćwiczenia gimnastyczne są mniej potrzebne malu-
chom od pozostałych zajęć? A może naprawdę zajęć i wymagań jest zbyt wiele? 

Dzieci, z niektórych przedszkoli które znam, mają dużo ruchu (chociaż
tradycyjnych ćwiczeń zwykle brakuje), ale bywają i takie z kadrą … nie wiem
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jakiego określenia użyć. Ambitna intelektualnie? Mało świadoma potrzeb
dzieci? A może po prostu zasiedziała i leniwa? Powiem tak: wszystkie zajęcia
są dla dzieci ważne, ale nic nie zastąpi dobrze poprowadzonych ćwiczeń gim-
nastycznych i swobodnej zabawy na świeżym powietrzu. Co wy na to?

Stało się

asz patyczak Zippuś, po roku towarzyszenia nam w przedszkolnej co-
dzienności, zakończył swój ziemski żywot. A gdzie jest teraz? – zapytał P.
Niemalże rok temu Zippuś wraz z pięcioma innymi patyczakami za-

mieszkał w naszym terrarium. Wspólnie sprawdzaliśmy w dostępnych źród-
łach jakie warunki im stworzyć, aby żyło im się dobrze. Niektórzy z nas długo
przełamywali własne lęki nim ich ręka stała się wybiegiem dla tych dziwnych
stworzeń. Dwa dorosłe już osobniki znalazły nowy dom w innym przedszkolu.
Pozostałymi, dzieciaki opiekowały się z konsekwencją godną starszaków.

Co teraz będzie z naszym Zippusiem? – zapytał P. patrząc na długie 
i bezwładne ciałko leżące na dnie terrarium. Na twarzach przedszkolaków po-
jawiły się różnorodne emocje od zaskoczenia przez strach, przerażenie, smu-
tek czy po prostu zdziwienie całą sytuacją. Wiedziałam. Nie mogę pominąć
tej okazji do poruszenia trudnego tematu dla dorosłych – tematu „śmierci”.
Świadomie piszę „dla dorosłych” bo okazało się, że dzieci mówią z dużą ła-
twością. Szczerze, naturalnie i z dużym zaangażowaniem. Ależ miały potrzebę
mówienia. O tacie, który płakał gdy babcia zmarła, o chomiku, który się już
nie obudził czy piesku pochowanym w ogrodzie kiedy nie dało się go wyle-
czyć. Każde miało inną, swoją własną historię, którą chciało się podzielić.
Jedne mówiły, inne, z niedowierzaniem słuchały. Spróbowaliśmy znaleźć od-
powiedź na pytanie co może nam pomóc w trudnych chwilach. Padały różne
odpowiedzi: porozmawiać z przyjaciółką, wyjść na spacer, powspominać, po-
oglądać zdjęcia albo obejrzeć bajkę.

Nam pomogła rozmowa, wspomnienie pierwszych dni Zippusia w przed-
szkolu, jego nocnej ucieczki czy śmieszna historia z udziałem H. Potem scho-
waliśmy go w najładniejsze pudełko, jakie mieliśmy i wyszliśmy do ogrodu.
Wybór odpowiedniego miejsca był potwierdzeniem powagi sytuacji. Rozło-
żysty świerk pełni już teraz zupełnie inną rolę niż tylko dawanie cienia w sło-
neczne dni. 

Nauka dla nas – dorosłych jest oczywista. O śmierci, trzeba z dziećmi
rozmawiać. Jest im to po prostu potrzebne.
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Dwie Dorotki

zisiejszy, sobotni dzień minął mi jak zwykle pracowicie chociaż raczej
monotonnie. Sobotnie sprzątanie, gotowanie i nadrabianie domowych

zaległości stało się już prawie rytuałem kończącego się tygodnia. Co gorsza,
przestaje mi się podobać ten rytuał. Ale za to wieczór…

Wieczór upłynął bardzo przyjemnie i relaksowo przy chilijskim czer-
wonym winie, w towarzystwie moich dwóch, zwariowanych koleżanek – 
Dorotek. Znamy się jeszcze z czasów prehistorycznego, nie docenianego 
Studium Nauczycielskiego. Potem nasze drogi trochę się rozeszły choć men-
talnie zawsze byłyśmy sobie bliskie. Moje Doroty to: filigranowa blondynka
o orzechowych oczach i rozgadana brunetka, nosząca jaskrawe sukienki 
w rozmiarze 46. Obie są żonami, matkami i … nauczycielkami. Takimi – po-
zytywnymi, otwartymi na ludzi, pełnymi chęci i zaangażowania w to, co
robią. A ich imiona dokładnie pasują do ich charakterów. 

„Dorota jest kobietą z charakterem. Śmiało podejmuje się trudnych zadań
i odważnie stawia im czoło. Cechuje ją duża niezależność i trudność w podpo-
rządkowaniu się czyimś poleceniom. W niektórych okolicznościach staje się
agresywna. Kobieta o tym imieniu jest obiektywna dzięki logice, i subiektywna
dzięki uczuciowości. Swoje reakcje i odczucia łatwo uzewnętrznia. Nie reaguje,
ale wybucha. Spontanicznie reaguje na zmianę sytuacji, ale zarazem łatwo
przystosowuje się do otoczenia. Ta dwoistość osobowości nieraz zaskakuje.” 

Mnie również wielokrotnie zaskakiwały. Dziś również. Niewiele bowiem
brakowało aby sympatyczny wieczór zakończył się niezbyt rozkosznie. Moje
Dorotki miały bowiem zupełnie inne zdanie na temat „Jak powinno być 
w fajnej pracy?”.

Dorota 1: Praca to praca. Ważne, żeby robić swoje, robić dobrze i z za-
angażowaniem. Uczę i wychowuję bo jest to moją pasją. Nie szukam w szkole
przyjaciół. Koleżanki? Owszem, niektóre są nawet sympatyczne, ale to tyle.
Nie wierzę w ich szczere intencje. Nawet (a może zwłaszcza), gdy odnoszę
sukcesy to nie wiem czyje słowa są prawdziwe. Dla mnie ważna jest moja ro-
dzina i moi prawdziwi, sprawdzeni przyjaciele.

Dorota 2: Ty chyba zwariowałaś! W pracy spędzasz większość swojego
czasu. Chyba lepiej jest gdy masz tam miłą, przyjacielską atmosferę? Trzeba
przyjąć, że każdy jest inny i zaakceptować go takim, jaki jest. Warto komuś
zaufać, warto się otworzyć. Jeśli ludzi lepiej znasz, dzielisz ich problemy to
przebywasz wśród dobrych znajomych, a nie tylko wśród współpracowni-
ków. Będziesz wtedy szła do pracy jak do swojego miejsca, a nie jakiegoś za-
kładu pracy.
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Dorota 1: Naprawdę tego od Ciebie oczekują w twojej robocie, a może
jesteś tylko codziennym automatem do zadań specjalnych? Ty, kochana, chyba
nie znasz życia. Nie znasz ludzi! Naprawdę, nigdy żadna pseudo koleżanka,
cię nie obgadała, nie naopowiadała steku bzdur na temat nie swojego męża,
syna czy mebli w sypialni? Nie zdarzyło ci się, że twoja skryta tajemnica zna-
lazła się nieoczekiwanie w gabinecie dyrektora? Nie było by tego gdybyś tyle
nie paplała na lewo i prawo!

Dorota 2: Ja, paplę? Ty chyba nie słyszysz siebie, ty…
Ledwo udało mi się je uspokoić. Całkowicie powariowały. Tak myślałam

wczoraj, a dziś poważnie się zastanawiam nad tym co powiedziały. Z jednym
się zgadzam. Stanowisko w temacie zależy od indywidualnych doświadczeń
i ludzi, którzy cię otaczają, właśnie w pracy.

Nie tylko zarobić

a czym polega nasza nauczycielska praca? Jaki jest zakres obowiązków,
za wypełnianie których bierzemy pieniądze? Czy pracujemy po to aby

zarabiać?
Nasz 6-letni „Poranek”, codziennie skutecznie przypomina nam, że

dzień już się zaczął. Zwykle słychać go już z daleka. Wpada do sali ze śmie-
chem, pełen energii i optymizmu. Rzuca się na kolegów dając wyraz swej 
radości ze spotkania. Nie patrzy, że psuje przy tym budowle skrzętnie wzno-
szone od rana. Nie zważa, że ktoś krzyczy i próbuje się uwolnić się z jego
uścisku. P. jest chłopcem, który jak się cieszy to całym sobą, jak się złości –
również. Jego reakcje są nieadekwatne do sytuacji. Typowe dla dziecka wy-
kazującego cechy nadpobudliwości psychoruchowej. Podczas zajęć nie usie-
dzi chwili spokojnie. Wierci się, skacze, rzuca zabawkami, przeszkadza,
wyrywa się do odpowiedzi. Zawsze musi być pierwszy. Biada komuś, kto sta-
nie wtedy na jego drodze. A w ciągu dnia?

– proszę pani P. mnie ugryzł,
– proszę pani P. mnie popchnął, 
– rozlał wodę w łazience, 
– rzuca klockami,
– wrzucił mi serwetkę do zupy,
– wszedł na szafkę,
– spadł z krzesła,
– chyba znowu zrobił w majtki bo śmierdzi.
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Spektrum pomysłów P jest bogate. Czuję, że tak po ludzku, czasami bra-
kuje mi sił do rozwiązywania kolejnego konfliktu, prowadzenia rozmów i po-
cieszania dzieci skrzywdzonych przez P. Jak przeciwdziałać takim sytuacjom?
Jak upilnować jednego P. gdy w grupie mam jeszcze 24 innych dzieci?

– Znowu! Nie, chyba mu coś zrobię! Tylko spokojnie, muszę zachować
spokój… Ile razy tak sobie myślałam? Wiele razy – jestem przecież tylko czło-
wiekiem. 

Patrzę na skruszoną minę P. i co widzę? Widzę drobnego, skulonego
chłopca, który wie, że znowu zrobił coś złego. Po raz kolejny wszyscy patrzą
na niego z wyrzutem i oczekują wyjaśnień. Jest do niczego, tyle razy obiecywał
poprawę. Pani będzie się gniewała, koledzy nie wezmą go do zabawy, rodzice
będą niezadowoleni. Naprawdę się starał, a znowu mu się nie udało.

Lustruję sytuację i już sama nie wiem czy widzę małego łobuziaka, przed
którym powinnam bronić niewinne dzieciaki czy zagubione zwierzątko, które
nie radzi sobie z sobą i swoimi emocjami. Nie wie, że setki bodźców bom-
barduje jego mały umysł. Wszystko wkoło pobudza, nie pozwala się zatrzy-
mać. Nie chciał, zapomniał, nie przewidział, zbyt gwałtownie zareagował.
Szperam, czytam, próbuję zrozumieć co czuje. Traktuję go indywidualnie naj-
bardziej jak mogę. Konsekwentnie wymagam, zachęcam, chwalę. Jest niepo-
wtarzalny, musi to wiedzieć! Tylko w ten sposób mogę mu pomóc. Dostrzec
jego mocne strony, wyłuskać talenciki, oszlifować je. Wzmocnić jego wiarę
we własne możliwości, w to, że jest najlepszy i że warto się starać. P. ma dobrą
pamięć i wszechstronną wiedzę. Jest ciekawy świata i wyróżnia się w budo-
waniu z klocków. To wszystko trzeba pokazać.

A pozostałe dzieci? Kto przypuszczałby, że zamknięta w sobie O. uwielbia
scenę, a skromna Z. jest świetną organizatorką? Rozbrykany M. potrafi przez
kilka minut kozłować piłką, a K. liczy w pamięci do stu? Każde jest inne 
i w każdym jest coś, co pozwoli mu poczuć się wyjątkowym. Odnaleźć ten
potencjał i maksymalnie go wykorzystać. Poznanie każdego i indywidualne
traktowanie na miarę jego możliwości. Podarowanie każdemu jego własnej
szansy na sukces To jest w tej pracy dla mnie najważniejsze.

„W nauczaniu najważniejsza jest cierpliwość, gdyż tylko cierpliwemu
ogrodnikowi rosną najpiękniejsze kwiaty” (M. Baran)
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Smaki i konsekwencja

wodzicielskie smaki orientu: zmysłowe nuty curry, ostrość kardamonu,
zagadkowość kminu. Kulinarna energia indyjskiej knajpki. Melodia

wprost z kina bollywoodzkiego. Mozaika smaku, zapachu i muzyki. Już wiem,
że ekranizacja powieści Richarda C. Morais – „Podróż na sto stóp” będzie
moją inspiracją do kolejnej przygody. 

Wszystko jest możliwe – teraz to dla mnie oczywiste. Na wakacje w Afry-
ce czekałam osiem lat. Tak. Czekałam bo właściwie nic nie robiłam aby je do-
piąć. No może czytałam i marzyłam. Najpierw zainspirował mnie jakiś artykuł
w kolorowym piśmie. Pomyślałam – czemu nie? Potem była „Biała Masajka”,
jakieś inne książki – reportaże z Czarnego Lądu. Wiedziałam już – muszę tam
być! Najtrudniej było finansowo. Przy naszych budżetowych pensjach trudno
o oszczędności, ale nie ma rzeczy niemożliwych…

W. Cejrowski pisał: „Różnica między ludźmi, którzy realizują swoje ma-
rzenia, a całą resztą świata nie polega na zasobności portfela. Chodzi o to, 
że jedni przez całe życie czytają o dalekich lądach i śnią o przygodach, a inni
pewnego dnia podnoszą wzrok znad książki, wstają z fotela i ruszają na spot-
kanie swoich marzeń”. Tak się realizuje własne marzenia. Wyznaczony kie-
runek, konsekwencja, wytrwałość. Krok po kroku, bez cienia wątpliwości.
Nie muszą to być wcale marzenia podróżnicze, mogą być całkiem inne cele.
Droga jest zawsze taka sama. Realizacja wymaga pracy i determinacji, czasem
wyrzeczeń. Kiedyś dostałam na imieniny od koleżanek z pracy kartkę z ży-
czeniami. Napis umieszczony pochyłą czcionką nad czerwonymi różami
brzmiał: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć to potrafisz także tego dokonać”. Pod-
kreśliłam to zdanie. Kartkę powiesiłam na lodówce, patrzę na nią gdy zaczy-
nam wątpić.

Wracając po trzech tygodniach pobytu w Afryce, czułam jeszcze więk-
szy niedosyt niż przed wyjazdem. Już tęskniłam. Odkryłam w sobie sekret.
Nie mogę egzystować bez podróży, choćby wirtualnych. Rozpalone zmysły.
Wszystko pachnie słońcem, oceanem, albo nieznanym. Książki, przewod-
niki, portale, spotkania i kolejne plany (a tym samym jedne kozaczki mniej,
tańsza bluzeczka czy rezygnacja z wypadu na narty bo zmiana pracy na lepiej
płatną chyba nie wchodzi w rachubę).

Nigdy nie wiesz co cię zauroczy. Szmaragdowe mchy? Górskie wioski?
Lokalne tradycje czy magiczne wierzenia? Przeniesienie w czasie, udało mi się
tam dotrzeć – Indonezja. Nie do końca odkryta, zaskakująca, osnuta mgłą, 
niezwykła. Patrzę na duże zdjęcia wiszące na ścianie. Zdjęcia – moja kolejna
pasja. Tylko niektóre z nich mi się podobają, ale wszystkie budzą wspomnienia.
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Patrzę i wszystko wydaje się takie irrealne. Na podniebieniu ciągle czuję smak
soto ayam i nasi goreng. 

Długa, wyczerpująca i niezwykle ekscytująca podróż. W pamięci pozo-
stają ludzie. Ja to mam do Nich fart! Są niesamowici. Ci, których spotykam
na dłużej (pozdrawiam Aguś i Pinokia) i Ci, z którymi pozostaję tylko na
chwilę. Zdumiewające ile wnoszą w moje życie. Tyle się od Nich uczę! Wra-
cam do domu, ale tu z czasem robi się za ciasno. Patrzę w niebo na przelatu-
jące samoloty i zaczynam myśleć…

Teraźniejszość daje znać o sobie. Dwoje dorosłych dzieci, ich plany we-
selne (tzn. nasze wydatki). Wszystko da się jakoś połączyć – myśli moja opty-
mistyczna strona natury. Dziś ten pożyczony od K. film. Zapachy i smaki
Indii.

Już wiem, że to nie tylko kolorowy targ, uśmiechający się życzliwi Hin-
dusi, ale również smród codziennej ulicy i obyczaje dalekie nam, Europej-
czykom. Czuję, że chcę skorzystać z tej gościnności…

Czy o tym powinnam pisać przedstawiając „codzienność nauczyciela”?
Nie wiem, ale taka jest moja codzienność. Moje pasje nieustannie mnie prze-
nikają i ostatecznie kształtują. Książki przenoszą w inną rzeczywistość. Przy-
roda uwrażliwia. Robienie zdjęć uczy patrzenia na świat. Podróże dają
energię i moc. Bo czyż można żyć bez pasji? Ja nie mogę i dlatego pewnie
jestem nauczycielem.

Kurs na Batmana

rowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności
fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci

do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym
nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre-
ślenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli” –
oczywiście cytat z NOWEJ podstawy programowej.

I rozpoczęła się dyskusja. Od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dy-
rektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkol-
nego, dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy
programowej. Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci 5-letnich bę-
dzie wprowadzony od 1 września 2015 a dla pozostałych dzieci od 1 września
2017 roku. A więc „przedszkolanki” kolejne wyzwanie przed nami! Po roku
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2020 – jak się nic nie zmieni – będą nas rozliczać z tej nauki języka. Nauczy-
ciel może wszystko!

Rozpoczynać naukę języka obcego w naszym wieku? Można – ja zaczę-
łam bo chciałam. Miało być miło i dla siebie, a nie B2 potwierdzone certyfi-
katem i metodyka wprowadzania języka. Nie każdy 50-latek tego chce, a jeśli
nawet gdyby, to za co? Nie każdego stać na taki wydatek. Ja poprosiłam o do-
finansowanie swojej edukacji i odeszłam z kwitkiem. Z góry mówi się o tym
dużo, ale nie robi się nic.

Zastanawia mnie spokój nauczycielek i zgoda na wszystko. Ustalono
nową podstawę, jak zwykle, bez konsultacji, po cichu bez zbędnego rozgłosu.
Związki nauczycielskie? – trochę zdziwione, senne i grzeczne. Ich postawa
chyba już mnie nie dziwi. Czy podejmą jakieś kroki? Maksyma przewodni-
czącego naszych lokalnych związków brzmi: „Ja tam uważam, że dopóki masz
stołek to na nim siedź”. Może ktoś nie uwierzy, ale to cytat z rozmowy kiedy
pan przewodniczący X nie może zrozumieć mojej decyzji o rezygnacji ze sta-
nowiska dyrektora.

A nauczyciel? Istota twarda, wszystko przyjmująca i ciągle się doskona-
ląca. Niektórzy z Nich poświęcili 11 lat na naukę (4 lata średniej ped. + 2 lata
studium nauczycielskiego + 3 licencjat + 2 magisterka) inni trochę mniej lub
trochę więcej. Chyba tylko lekarze tyle się uczą. I co z tego? Okazało się, że
brakuje nam jeszcze kursu na Batmana!

A jeśli nawet go skończymy to i tak w zatrudnieniu będą mieli pierwszeń-
stwo młodsi. Nauczyciele dyplomowani nie są mile widziani! Poszukiwany
nauczyciel kontraktowy. Młody, a doświadczony. Szczęśliwy, że znalazł pracę
przyjmie wszystko bez zarzutu, no i jest mniejszym wydatkiem dla gminy.

Jakieś podstawy

ak to jest kiedy masz w pracy trochę wolniejszą chwilę? Co robisz kiedy
ktoś za ciebie prowadzi fajne warsztaty, koncert, przedstawienie? Pijesz her-

batkę, plotkujesz, a może masz czas na wykonanie telefonu? Głupio pytam? –
oczywiście. W tym czasie jeśli naprawdę, nie musisz się włączać w całe zamie-
szanie to czuwasz. Jesteś baczna/baczny i gotowa/gotowy do działania! 

Ja dziś właśnie trochę porzuciłam ten obowiązek i korzystając z zaanga-
żowania młodego katechety wzięłam się za dokładniejsze przejrzenie materia-
łów dla nauczyciela w naszym pakiecie edukacyjnym. Nazwa pakietu jest
całkowicie zbędna bo wszystkie wydawnictwa starają się jak mogą (czytaj: dru-
kują ile wlezie). Do wyboru materiałów dla dzieci przyłożyłyśmy się należycie.
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Analiza, porównanie, opinie. Szukałyśmy takich, które nie zajmą wszystkich
półek i nie przywiążą dzieci do stołów, jednym słowem nie będą nam prze-
szkadzały w pracy. Dobrze dobrane, trochę pomagają w codzienności, ale jak
nauczyciel nie wie o co mu chodzi mogą być katastrofą dla dzieci. A materiały
dla nauczycieli? 

Czytam i nie wierzę! Czy autor uważa nauczycieli, nawet tych niedo-
świadczonych , za tak mało ogarniętych? Zadanie do wykonania – krok po
kroku. Wpis do dziennika – prawie poezja, a ilość dziennej aktywności wy-
starczy dzieciakom na tydzień. Można wybierać, ale jak się komuś spodoba
wszystko? W sumie nie ważne, że w bloku jesiennym zamiast delektować się
paletą jesiennych barw bocian goni żaby, mroźną zimą poznajemy znaczenie
wody w przyrodzie, a w świętach Wielkanocnych najważniejsze jest to, że 
są „wesołe”. Nauczyciel na obrotach, dzieci zajęte. Rodzice zadowoleni? A co 
z zabawą dowolną, znajduje się tylko w podstawie programowej? Ma pani
rację. Taka jakaś zabawa. Co z niej wynika? Stracony czas. Wykonywanie po-
danych zadań jest doskonałe do formowania przyszłych pracowników kor-
poracji. Dobrze zarządzać ludźmi będą ci, którzy w przedszkolu pozyskali
umiejętności społeczne, właśnie w swobodnej zabawie.

Dziś grupa dzieci idzie do sklepu, jutro zamieni się w aktorów, a w piątek
będzie Święto Misia. Kolorowy zawrót głowy. 

– W tym przedszkolu jest wspaniale, dużo atrakcji, tak jak dzieciaki lu-
bią – pani Krysia nie może się nadziwić. A co z nowym tematem? Ciut zagłę-
bienia, rozwijanie umiejętności, utrwalenie. Nie musi być nudno. 

Sama rzadko korzystam z przewodników dla nauczycieli, ale one mają
przecież takie przeznaczenie. 

– A gdzie się zagubiły podstawowe zasady metodyki wychowania przed-
szkolnego? 

– Przepraszam, czego?

Spór o piżamkę

ozumiem, że nie ma już przedszkoli, w których dzieci przebierają 
się do leżakowania w piżamy?” Słowa pani wizytator budzą u mnie

większe zdziwienie niż u niej „leżakowanie w piżamach”. O, zgrozo! Myślę
intensywnie próbując dostrzec w tym zachowaniu znamion okrucieństwa.
Widzę naszą salę „Maluszków”. Rzeczywiście. Nowe leżaczki, czysta pościel,
z której uśmiechają się do dzieciaków kolorowe zwierzaki, piżamki przynie-
sione z domu i ulubione przytulanki. Muszę przyznać – brzmi okrutnie!
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Obawiam się, że pani wizytator uczęszczała do koszmarnego przed-
szkola gdzie codziennie na obiad był znienawidzony szpinak, a dzieci siłą
usypiano. Być może to jeszcze nie wszystkie traumatyczne przeżycia z przed-
szkolnego okresu? Faktycznie strach przed leżakowaniem wykazują, ale głów-
nie rodzice maluchów. 

Spróbujmy odnaleźć w sobie trochę więcej empatii. Trzylatki. Ich pierw-
sze rozstanie z najbliższymi. Początki nie są łatwe. Bardzo silne emocje to-
warzyszą nie tylko rodzicom. Nowe miejsce, obce panie i nieznane dzieci.
Chaos, płacz i ta cała tajemnicza sytuacja, w której dziecko się znalazło po-
woduje, że maleje u niego poczucie bezpieczeństwa. Szatnia – stresujące jest
znalezienie swojego ubranka. Toaleta – jak skorzystać z niej bez nocniczka?
Posiłki – nie lubię takiego jedzenia. Kiedy przyjdzie mama? – czas jest poję-
ciem abstrakcyjnym. Na „nowo upieczonego przedszkolaka” czeka wiele nie-
wiadomych, które trzeba poznać, a potem oswoić. Leżakownie również do
nich należy. Dziecko wkrótce zrozumie, że na leżaku tylko odpoczywa. Nie
zostanie w przedszkolu na noc. No i mama na pewno go odnajdzie. A w czym
przeszkadza piżamka? Nie wiem o co chodzi.

Osobiście zdecydowanie wybieram odpoczynek dziecka w bawełnianej
piżamce pod wypraną, kolorową pościelą niż relaks w ubranku prosto z pia-
skownicy na czymś na czym można się położyć. Mogą to być śliczne maty,
ulubione materace czy tkane dywaniki. Super, ale jak często są one prane? 
A może podczas takiego odpoczynku ważniejsze jest stworzenie właściwej at-
mosfery? Spokój nauczyciela, muzyka relaksacyjna, krótka bajeczka. Dodam
jeszcze trzymanie za rękę albo drapanie po pleckach. Z ostatniego zdania chyba
się wycofam. Dlaczego? A jak przeczyta to jakaś pani wizytator?

Dinozaury?

tarość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszyst-
ko wie (Oscar Wilde)
Starsza pani wchodzi do autobusu dźwigając torbę i z uśmiechem prosi

o bilet. Pan z laseczką, nieśmiało zwraca się do ekspedientki, która najwi-
doczniej ma dziś kiepski dzień. Elegantka po 60-tce ustępuje miejsca przy-
szłej mamie. Na korytarzu w poradni specjalistycznej otyła kobieta na wózku
prosi o pomoc przechodzącego młodego mężczyznę. Ten macha ze zniecier-
pliwieniem ręką i odchodzi.

Młodzież jest wspaniała – ale w ciągu ostatnich dni, byłam świadkiem
właśnie powyższych scenek.
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– Teraz ludzie są jacyś inni – myślę sobie. Inne cechy charakteru trzy-
mają się w cenie.

A może coś z mojego podwórka? Pani Z., chodzące księgowe doświad-
czenie, z rodzicielską troską podpowiada mi finansowe rozwiązania. Po pracy,
z energią nie wskazującą na rychłą emeryturę, pędzi do innego przedszkola,
żeby pomóc w pracy innej intendentce. Pan H. swoje obowiązki konserwa-
tora wykonuje bez zarzutu, a kaprysy pieca gazowego odgaduje po godzinach
pracy. Ciepłym głosem opowiada o swojej żonie i pomaga mi przestawić
ciężki kwietnik.

– Jesteście jak dinozaury – pozwalam sobie na dygresję w rozmowie 
z panią Z.

– Tacy jesteśmy starzy? – pyta rozbawiona.
– Nie, jesteście unikatowi i dziś tak rzadko spotykani.
W mojej głowie pozostają prostolinijne wskazówki pani E. To co najważ-

niejsze: rodzina, zdrowie, wspólnie spędzony czas. W pracy umiar, dyskrecja
i pozostawanie zawsze „sobą”. Tworzenie zespołu z jednostek całkowicie róż-
nych – to już wyzwanie. Miałam szczęście spotkać na swojej drodze właściwe
drogowskazy.

Prawdomówność, lojalność, uczciwość i bezinteresowność. Troska o in-
nych, otwartość i naturalność. Brak krętactwa, podlizywania się, a przede
wszystkim cywilna odwaga. To wszystko dla ludzi, nie dla pracy, chociaż ta
nie przestaje być ważna. Nigdy nie powinna jednak przytłumić tego co naj-
ważniejsze – Człowieka!

Moje sukcesy (?)

ój starszy sukces ma 26 lat, długie włosy i szalony błysk w oku, ten 
wyższy, chociaż o rok młodszy, wyróżnia się wysokim wzrostem i do-

brze sprecyzowanymi planami na przyszłość. Po co nam dzieci? Młodzi 
ludzie coraz później się na nie decydują, albo nie rozpatrują takiej ewentual-
ności w ogóle. Dzieci po prostu się nie kalkulują. Dużo kosztują, przerywają
kobietom karierę, przysparzają problemów. Nieprzespane noce, troska 
w sercu, ograniczone życie towarzyskie. Wydatek bezzwrotny. Wszystkiego
musisz kupować więcej, pracujesz więcej. Do tego odpoczywasz mniej i ko-
rzystasz z życia tylko w przerwach. Zaraz, zaraz, ale dzieci to nie koniec
świata!

Po co nam dzieci? – odpowiadają na moje pytanie młode pary, które
podjęły się tego ryzykownego kroku, bardziej lub mniej świadomie. Odpo-
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wiedź ważna bo będzie rzutowała na całe życie potomka. Jego dzieciństwo,
kolejne szkoły, selekcja znajomych czy wybór partnera, będą determinowane
przez ich cele.

Przekazanie naszych wyjątkowych genów, wirtualna emerytura czy ste-
reotypowa szklanka wody na starość – to bardzo roztropne myślenie. Praw-
dziwa rodzina, ratowanie rozpadającego się związku albo presja otoczenia –
sama rzeczywistość. Szczera sympatia do maluchów – dam wiarę, zasiłek 
z opieki – jeśli krajowy to nie wierzę. Niektórzy mrukną po prostu: nie wiem.
A ja odpowiadam: dzieci są po NIC. One, jeśli weźmiemy pod uwagę ich od-
rębność – najzwyczajniej w świecie istnieją, dla siebie, dla swojego życia.

Moje dzieci są już prawie dorosłe. Nigdy nie musiały swoim istnieniem
udowadniać, że moje życie ma sens. Przez wszystkie lata cierpliwie konfron-
towałam się z moim niedoskonałym rodzicielstwem. Mąż heroicznie prowa-
dził nasze stadko. 

Muszę przyznać, jeśli jesteśmy dla kogoś kimś ważnym to fantastycznie.
Bycia rodzicem, przewodnikiem, nauczycielem, powiernikiem – tego się
uczymy. Nie musimy jednak jako dorośli, wiedzieć najlepiej, nie musimy wiele
posiadać, wszystkiego skrupulatnie zaplanować. Naprawdę. Dzieci oczekują
od nas zainteresowania, zrozumienia, a przede wszystkim MIŁOŚCI. Serce,
ciepło, wyrozumiałość. Radość z bycia razem, wspólnie spędzony czas. Ot,
tyle… Tak dorastają nasze sukcesy.

Dźwięki przeszłości

szystko przemija w życiu jak sen. Wszystko. Ból, radość, cierpienie. Lecz
pozostaje ciche jak sen, ciche, milczące wspomnienie” – napisała G., 

26 marca 1980 roku w moim pamiętniku. Przecieram oczy ze zdziwienia –
35 lat temu? Pamiętnik małej dziewczynki. Znalazłam go wczoraj wśród sta-
rych książek. Przykurzona, miękka, okładka, a w środku pożółkłe kartki. Wra-
cam myślami do szkolnych lat. Pamięć czasami zawodzi, a czasami wygładza
wspomnienia. Mam przed oczyma G., A., dwie M., wracam myślami do ro-
ześmianej B. i melancholijnej A. Przypominam sobie życiową wskazówkę
mojej najlepszej koleżanki D.: „Żyj póki młode, wiosenne lata, lśnij niby pąki
przecudnych róż. Ucz się bo życie szybko ulatuje, a czas miniony nie wróci
już”. Sama prawda, tak jak ta sentencja: „Nie patrz na piękność lecz na serce
człowieka bo serce zostaje, a piękność ucieka”. 

Miłe słowa budują w każdym wieku więc czytam dalej: „Twoje oczka
kochające więcej warte niż tysiące bo tysiące się rozlecą, twoje oczka zawsze
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świecą” – napisała E. Są też całkiem życiowe porady „Strzela piorun w dęby,
strzela piorun w sosny, jak cię chłopak zdradzi strzel go prosto w zęby”.

Oglądam kolejne strony śmiejąc się i wzruszając na przemian. „Kiedy
będziesz babcią już, okulary na nos włóż. Weź do ręki pamiętnik swój i prze-
czytaj podpis mój”. Sprawdziło się częściowo. Babcią jeszcze nie jestem, ale
okulary na nosie widnieją. Podziwiam plastyczny talent moich koleżanek.
Co się z nimi teraz dzieje? Jakie wiodą życie? Niektórych nie widziałam od
wielu lat.

Zamykam pamiętnik, ale nie kończę podróży po szczenięcych latach. 
W głowie pozostają epizody, które mnie doprowadziły do miejsca, w którym
jestem. Chyba już wtedy wiedziałam czego chcę. A może tak mi się teraz wy-
daje? Wszystkiemu zawsze towarzyszyła ciężka praca. Zajęcia organizowane
dla dzieciarni z podwórka, pomysły, które teraz śmieszą. Odpowiedzial-
ność nie tylko za siebie. Wytrwałość zwana uporem osła. Godziny spędzone
w parku, nie z chłopakiem, tylko z moimi rozbrykanymi zuchami. Obozy,
biwaki, zloty harcerskie – one uczyły mnie życia. Dyskoteki były tylko uzu-
pełnieniem. 

Jakie ma szanse dojścia do celu dziewczynka z małej wiejskiej szkółki? –
myślałam ćwicząc wieczorami grę na pianinie, na korytarzu Studium Na-
uczycielskiego. Jak to wszystko pogodzić? – zastanawiałam się gdy dzieci już
zasnęły, a ja zabierałam się za kolejny rozdział pracy magisterskiej. Ile jeszcze
wytrzyma mój mąż? – chyba nie chciałam znać odpowiedzi na to pytanie pod-
czas przygotowywania teczki nauczyciela dyplomowanego.

Czy praca w przedszkolu była właściwym wyborem? Czy 10-letnie do-
świadczenie na stanowisku dyrektora było mi potrzebne? Czy moje życie
musi się kręcić wkoło tego co kocham? – Na te pytania odpowiadam „tak” 
i nie mam wątpliwości. Spoglądam wstecz z uśmiechem i krztyną satysfakcji.
Rozterki pojawiają się dopiero, gdy patrzę na obecny świat. Zadaję sobie
wówczas pytanie: „Do czego to wszystko zmierza?”.

This is your life

adziwiające jest dla mnie odkrycie w sobie potrzeby pisania. Chyba po
prostu lubię tę grę słów, zabawę tekstem, układanie myśli… A może to

konieczność dzielenia się swoimi rozważaniami, przelewania na papier nie-
zgody na niepojętność świata? Odkrywam, że tego potrzebuję, no i że znaj-
duję na to czas. Próbuję zrozumieć. Może po prostu chęć pisania oznacza, że
mam coś do powiedzenia bo nie jest mi obojętny otaczający świat? 
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Czy to przypadek, że znalazłam ogłoszenie o konkursie? Przeczytałam, na-
pisałam, ale zanim to wyślę otaczająca mnie rzeczywistość ulegnie już zmia-
nie. Życie płynie. Czytam sentencję, którą utrwaliłam telefonem podczas
ostatniego pobytu w Krakowie. Była wypisana na ścianie małej kawiarenki
i … zapadła mi w serce.

TO JEST TWOJE ŻYCIE. RÓB TO, CO KOCHASZ I RÓB TO CZĘSTO.

JEŚLI CZEGOŚ NIE LUBISZ, ZMIEŃ TO. JEŚLI NIE LUBISZ SWOJEJ PRACY,
ZWOLNIJ SIĘ. JEŚLI NIE MASZ NA COŚ CZASU, NIE OGLĄDAJ TV.

JEŚLI SZUKASZ MIŁOŚCI SWOJEGO ŻYCIA, PRZESTAŃ; BĘDZIE NA CIEBIE
CZEKAĆ KIEDY ZACZNIESZ ROBIĆ RZECZY, KTÓRE KOCHASZ.

PRZESTAŃ ANALIZOWAĆ. WSZYSTKIE EMOCJE SĄ PIĘKNE. KIEDY JESZ,
DOCEŃ KAŻDY NAJMNIEJSZY KAWAŁEK.

ŻYCIE JEST PROSTE. OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ, RAMIONA I SERCE NA NOWE
RZECZY I LUDZI. JESTEŚMY ZJEDNOCZENI W NASZYCH RÓŻNICACH.

ZAPYTAJ NAPOTKANĄ OSOBĘ JAKA JEST JEJ PASJA, A POTEM PODZIEL SIĘ
INSPIRUJĄCYM SNEM.

CZĘSTO PODRÓŻUJ; ZGUBIENIE SIĘ POMOŻE CI SIĘ ZNALEŹĆ. NIEKTÓRE
OKAZJE TRAFIAJĄ SIĘ TYLKO RAZ, WYKORZYSTAJ JE.

W ŻYCIU CHODZI O LUDZI, KTÓRYCH SPOTYKASZ ORAZ RZECZY, KTÓRE
Z NIMI TWORZYSZ. WIĘC WYJDŹ Z DOMU I ZACZNIJ TWORZYĆ.

ŻYJ SWOIMI MARZENIAMI I DZIEL SIĘ SWOJĄ PASJĄ. ŻYCIE JEST ZA KRÓTKIE.
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Sobota 8.08.2015 r.

zisiaj wybieramy się na wesele O. – córki mojej przyjaciółki z pracy.
Znamy się już 22 lata. Po nas tego absolutnie nie widać ;-) Za to dzieci

jak nam w tym czasie wyrosły! Jesteśmy bardzo ciekawi uroczystości kościel-
nej i przyjęcia. Dla nas to też ostatni sprawdzian, bo za tydzień taka sama
impreza czeka właśnie nas i naszą starszą córkę. Zabieramy prezent, wino za-
miast kwiatów zgodnie z prośbą nowożeńców i niespodziankę.

Niedziela 9.08.2015 r

eselna noc dała się chyba wszystkim gościom we znaki. Po upalnym
dniu (36 st. C), ochłodzenie do 24 stopni nie przynosi dużej ulgi, ale

ślub piękny, wesele super, niespodzianka-wierszyk odczytana. Czasami piszę
takie okolicznościowe rymowanki, podobno się podobają i to mi sprawia
frajdę. Dla O. była taka:

Poszła O. – jak w piosence – do przedszkola.
Potem była podstawowa szkoła, i kolejna…
a tuż przed studniówką – w trzeciej –
poznała jedynego w świecie,
takiego jakiego chciała
M. i …….się zakochała!!!

Poszła O. po maturze na studia
(następna co K. wyludnia)

D

Porcelanowa planistka
Kobieta, 47 lat

Mężatka

W
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edukować się w różnych dziedzinach,
bo to bystra jest i mądra dziewczyna.
O.… cud-miód-malina

A dziś poszła O. do kościoła
by z M. ślubować z wieczora.
I już teraz razem będą chodzić
(ci co chodzą, to czasem „zachodzą” ;-)
Co im szkodzi?!? Są szczęśliwi i młodzi!

Już za miesiąc, gdy spiją cały miodek,
na kolejny wdrapią się schodek…
…i jak w życiu będzie łatwo lub trudno.
Lecz jednego może pewien być M.:
z O. NIGDY nie będzie mu NUDNO!

Teraz przyszła pora na życzenia:
Niech uczucie trwa i się nie zmienia.
Powtarzajcie stale jedno zdanie:
„KOCHAM CIĘ, KOCHAĆ BĘDĘ…”
No i…
…niech tak zostanie!

O 13.00 następna uroczystość: chrzciny B., wnuczki mojej siostry, cór-
ki mojego chrześniaka, prawnuczki mojego taty, młodszej siostry A. Fajna
msza św. Pierwszy raz widziałam żeby ksiądz na zakończenie, prezentował
„światu” nowych parafian. Każde z sześciorga chrzczonych dzieci brał na
ręce, podnosił, tak żeby każdy mógł zobaczyć takiego kruchego człowieczka
i jednym miłym zdaniem dokonywał prezentacji: „Ta kruszyna to B.”, „Ta
śpiewaczka to M.” (przepłakało dziecko całą mszę), „Ten gentelman to A.”
itd. Bardzo mi się podobało. Mogłabym tam chodzić częściej.

Po południu zrobiliśmy objazd po otwartych sklepach AGD w poszu-
kiwaniu wentylatorów. Zamarzył nam się jakiś ruch powietrza w upalne dni,
które ciągle zapowiadali. Niestety na marzeniach poprzestaliśmy, bo nigdzie
nie znaleźliśmy nawet uszkodzonego egzemplarza. Olśniło nas przez chwilę
i zaczęliśmy przeglądać strony sklepów wysyłkowych. Wentylatorki na zdję-
ciach super, cóż z tego… Przy każdym jednym informacja WYPRZEDANY!
Może trzeba było kupić grzejnik? Na zimę byłby jak znalazł.
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Poniedziałek 10.08.2015 r.

o wesela zostało pięć dni. Większość spraw dopiętych. Pojutrze zjadą do
domu bohaterowie tej imprezy. Termin tego wydarzenia ustaliliśmy na

wakacje, żeby rodzice-nauczyciele mogli w pełni uczestniczyć w przygotowa-
niach. W ciągu roku szkolnego dyspozycyjni musimy być dla cudzych dzieci,
a nie własnych… Cieszę się też z tego, że w tym roku udało mi się w miarę
szybko ułożyć swoją część planu lekcji (zajęcia ruchowe i języki obce) i prze-
kazać go koleżance (układa plan klas 4–6 SP i gimnazjum). Już na spokojnie
po weselu zabiorę się za nauczanie zintegrowane i zajęcia dodatkowe. Jestem
spokojna o szkołę, siedzę sama w domu, upał taki, że nie da się wyjść – na
szczęście z dziećmi z zerówek dyżurowaliśmy w lipcu – piję pyszną kawkę…
i wymyślam wierszyk na wesele dla czteroletniego A. – brata B., z wczorajszej
imprezki rodzinnej:

Dla wujka M. i cioci K.
będą życzenia od:
A., B.,
M., M.,
mojej babci Z.
i wujka P.
Dziadek R. też prosił
razem z M.
aby Młodym życzyć 
w związku z ich weselem:
„zdrowia, szczęścia, kasy”
i kogoś do tego,
żebym mógł się bawić
z nim klockami LEGO!

Telefon do siostry. Potwierdza, że nauczy się na 100%.

Wtorek 11.08.2015 r.

iostra zabrała wnuczka na wycieczkę i uczą się wierszyka ☺Rodzice A. za-
stanawiają się tylko czy setka weselnych gości nie wystraszy dziecka 

i nie odmówi deklamacji. Podejmują decyzję, że jak się nauczy to nagrają go
kamerką i w razie stanowczego NIE na weselu puszczą nagranie na ekranie,
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który DJ ma zapewnić na karaoke mooooocno po północy. No dobrze, czte-
rolatek się uczy, a co z nami? Jeśli mamy zaplanowaną poezję, to może jakaś
śmieszna piosenka? Szukam w tekstowo.pl czegoś co mogłabym dopasować
do córki. Wpisuję jej imię… I mam. „K.” „Dziura w desce” w wykonaniu Tru-
badurów lub Mazowsza. A niech będzie coś na ludowo. Wcześniej próbowałam
przeróbki Lady Pank „Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do Ciebie wracać
każdą nocą złotą (…) ale dałam radę z jedną zwrotką i nijak nie szło dalej. No
to stawiam na Mazowsze! Godzina i cztery zwrotki gotowe. Biegnę do siostry
i taty. Akceptacja tekstu (tato tylko zapytał czemu wyzywam dziecko od sło-
ików?) i chęć dołączenia do „grupy wokalno-wykonawczej”. Szwagier wyciąga
akordeon i ze słuchu próbuje cokolwiek odtworzyć melodię. Początek straszny,
ale w końcu mamy jeszcze cztery dni! Zostawiam ich z nowym zadaniem, niech
się uczą. Schodzę piętro niżej do taty. Ostatnio często u niego przesiaduję. 
Napędził nam w połowie lipca stracha, przeszedł dwa zabiegi operacyjne na
dwóch różnych oddziałach szpitalnych i teraz pomalutku dochodzi do siebie.
Dla niego też mam zadanie. Wycinamy wspólnie krzyżówki jego pomysłu 
i autorstwa, które wykserowane czekają na dołączenie do podziękowań dla
wszystkich weselników. Te jego hasła zamknięte w kółkach nie dla każdego są
od początku jasne i dlatego ma wielką frajdę gdy komuś, po dłuższych tłuma-
czeniach udaje się wreszcie odczytać krzyżówkę. Więc wycinamy 130 kółek. 
Z góry słychać zawodzenie harmonii i podśpiewywanie siostry.

Wysokie płoty T. grodził
i żywopłoty dziadek sadził,
żeby do K. na M.
nikt po próżnicy nie przyłaził.

Ale ta K. mądra była
i bardzo dobrze się uczyła.
Skończyła szkołę, maturę zdała
i jako „słoik” wyjechała.

A tam w stolicy na Polibudzie
byli cudowni i mądrzy ludzie.
W pobliżu miała zawsze M.,
więc naturalnie się zakochała.

I dzisiaj tego efekt mamy –
wesele takie jak ta-la-la!
(…)

Jak ta-la-la? Ciekawa jestem tej „lali”.
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Środa 12.08.2015 r.

zekam na koleżankę K. z liceum, M. To jej najlepsza koleżanka ze szkol-
nej ławki. Przygotowuje prezentację-niespodziankę i potrzebne jej są ja-

kieś zdjęcia. Sama ich trochę przejrzałam i wierzyć się nie chce, że ten mały
kudłaty niemowlak za trzy dni w białej sukni i welonie stanie w kościele ple-
cami do rodziców, wpatrzony w swojego przyszłego męża… Wymyślam 
życzenia, zdjęcie przyszłych nowożeńców przerabiam na obrazek. To na re-
wanż za podziękowanie dla rodziców. Wiem, że coś dla nas szykują. Będą
mieli pamiątkę.

Córeńko K., Zięciu M.!
Niech Wam się w życiu wiedzie wspaniale!
Zdrowie niech służy przez wszystkie lata,
los żadnych figli niech Wam nie płata,
praca spełnieniem marzeń niech będzie,
dzieci-tygrysków też niech przybędzie,
zawsze wystarcza Wam do pierwszego,
domku małego i przytulnego,
zwiedzenia w poprzek, oraz wzdłuż świata,
jakiegoś forda, hondy lub fiata,
liter kolejnych przed nazwiskami
i większej wiary w to, że Wy sami
ponad przeciętną się wybijacie
(sami nie wiecie co posiadacie!)
bo Wasz kapitał początkowy
to super-mądre i piękne głowy.
I już na koniec życzenie małe:
– Córeńko K., Zięciu M.!
Uczucie Wasze niech trwa gorące
jak tegoroczne sierpniowe słońce

Ja nie pamiętam tak gorącego lata. Po plecach płynie, ubranie się klei, 
z domu się nie chce wychodzić, w ogródku prawie pustynia, a tu jeszcze tyle
do roboty.
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Czwartek 13.08.2015 r.

czoraj zjechali wszyscy domownicy. Syn wrócił z obozu naukowego
PW dla licealistów. Taki upał, pogoda cały tydzień jak „drut”, a ten

blady! Jeden raz się „zmoczył” w morzu, na plażę nie chodził. Żeby go cho-
ciaż wiatr od morza owiał i zarumienił. Nic. Siedział w budynku i jak twier-
dzi: się uspołeczniał! A niech mu będzie, przynajmniej jest zadowolony!

K. z M. dzisiaj w wirze przygotowań. Dogadywanie się z fotografem, 
DJ-jem, kamerzystą, próba tańca, spotkanie ze świadkami, dowożenie napo-
jów na salę weselną, wizyta u kosmetyczki. Ja na chwilę wypadam z grafiku
i idę do dentysty. Pół godziny oddechu – może nie należącego do najprzy-
jemniejszych – ale, zawsze coś i na siedząco! Wieczorem trzeba zapakować
130 ciasteczek w woreczki z organzy, dowiązać krzyżówki dziadka panny
młodej, szykować dom i… walczyć z upałem. Z kwiaciarni nadchodzi in-
formacja, że niestety kwiaty na samochód w większości będą sztuczne, bo
nie ma takich żywych, które wytrzymałyby na masce – bez uszczerbku na
urodzie – tyle godzin. Teraz sztuczne niewiele różnią się od prawdziwych.
Niech będą!

Piątek 14.08.2015 r.

ze swoją koleżanką są u kosmetyczki, a my realizujemy kolejną nie-
spodziankę. Mąż zawozi naszego syna do O., koleżanki córki z liceum,

która zaoferowała oprawę muzyczną na ślubie. Ćwiczą razem piosenkę, której
syn uczył się na zajęciach wokalnych przez kilka ostatnich tygodni. Może się
nie wyda przed czasem.

I dalej: sprzątanie, dogrywanie, kościół i opłaty, spowiedź, ostatnie za-
kupy, bo jutro przecież święto i sklepy zamknięte, rozmowa męża z moim te-
ściem, który przyjechał na wesele, ale „nie ma się w co ubrać(!)”, awantury 
z synem, bo cały czas coś od niego chcemy, a on wisi na telefonie, bo cały
czas ktoś od niego chce coś! Wymiana sms-ów z koleżanką:

M.: Czy to już jutro BIG DAY! Jak tam mamo panny młodej? Fryzura
zrobiona, paznokcie pomalowane, kreacja wyprasowana? Noce przespane?
Życzymy samych pozytywnych emocji i do zobaczonka!

JA: Tylko na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi TAK, na pozostałe NIE.
Może do 16.30 jutro się wyrobię. Aktualnie najbardziej wkurza mnie synek
i jego dyskusje. Chcesz go?

M.: Ok., spakuj, odbiorę po ślubie
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JA: Wystarczy mu telefon
M.: To chociaż ładowarkę zapakuj
JA: Ma przenośną ;-)
Nadmiar emocji trochę rozładowany. Biorę się za prasowanie.

Sobota 15.08.2015 r.

ziś tylko troszkę napiszę. Nadszedł dzień planowany od dłuższego czasu,
oczekiwany najbardziej przez moją córkę i stawiający ogromne wyzwanie

przed moim mężem: zaprowadzenie naszej córki do ołtarza. Właściwie bar-
dziej JEGO córeńki. To pierwsza para w naszym domu. Mam nadzieję, że trzy-
dniowa kuracja valerinem okaże się skuteczna. Fryzjer zaliczony, makijaż –
dzięki mojej koleżance z pracy – także. Fotografa przed chwilą powitałam 
słowami: To jest panna młoda, a ja jestem młodszą siostrą panny młodej ;-)
Odpowiedział: – Tak myślałem. Już go lubię. Ceremonię czas zacząć!

Niedziela 16.08.2015 r.

ziś też krótko, bo ze zmęczenia nie bardzo wiem jak się nazywam. Ślub
był CUDNY. Mąż się spisał świetnie, nie płakał, nie zawrócił po drodze,

zaprowadził córkę gdzie trzeba. Powinien dostać naklejkę DZIELNY TATUŚ!
Msza św. cała dla młodych. Czytania, psalm, skrzypce. Wszystko w wyko-
naniu ich bliskich przyjaciół. Nawet kazanie wygłosił proboszcz, który 26 lat
temu udzielał nam ślubu. Może to dobra wróżba? Na wyjście z kościoła Hal-
lelujah w wykonaniu braciszka panny młodej, byłam dumna! Pogoda piękna,
choć upalna, żadnych nieprzewidzianych sytuacji, mnóstwo przyborów
szkolnych zamiast kwiatków, i wesele jak ta-la-la!!!

Dzisiaj od rana goście. Nie planowaliśmy poprawin o jakiejś konkret-
nej godzinie, więc od rana jedni wchodzili, drudzy wychodzili. Ci tylko na
śniadanko i kawkę przed drogą do W., tamci na kawę i ciastko, inni na coś
konkretnego w porze obiadu, znów ciastko i kawa, no i kolacja już w gronie
najbliższych. Młodzi małżonkowie u drugich rodziców na poprawinach,
gdzie przynajmniej mają panią do obsługi gości. A my cóż, samodzielni, więc
idziemy chociaż minimalnie ogarnąć dom i SPAĆ. Ostatnie przed snem spoj-
rzenie na rękę ze złotym łańcuszkiem i spłaszczonymi w poziomie ósemkami:
Za Twoją nieskończoną miłość Mamo …Ja płaczę?! Niemożliwe… i też Cię
KOCHAM!
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Poniedziałek 17.08.2015 r.

dsypianie można uznać za zaliczone. Ale kuchnia przedstawia obraz nędzy
i rozpaczy!!! Muszę doprowadzić ją do stanu użyteczności, bo niedługo

przyjadą dzieci i musi być chociaż jedno miejsce, gdzie można jakoś funkcjo-
nować. Mąż w pracy, syn jeszcze śpi, trzeba zakasać rękawy TEŚCIOWO!

Młoda para po powrocie zajmuje się liczeniem pieniędzy, oglądaniem
prezentów, segregowaniem przyborów szkolnych… i tu mrozi mnie myśl, że
niedługo rok szkolny, ciąg dalszy układania planu lekcji jak zwykle o tej porze
od 20 lat… strasznie to było odległe ode mnie w ostatnim czasie. Myślę, że
koleżanka przez te trzy tygodnie już dawno skończyła swoją część planu,
tylko pozwala mi cieszyć się weselem, dając jeszcze jeden dzień na złapanie
oddechu.

Wtorek 18.08.2015 r.

zisiaj nasza para młoda wyjeżdża do W. W domu ogromne zamieszanie.
Pakują przybory szkolne. Zawożą jedną część do Caritasu. Rzeczy od nich

tam po prostu odbierają. Żadnych pytań i podziękowań. Małe rozczarowanie.
Cała radość z tej zbiórki, oglądanie, układanie, chęć pomocy i takie przyjęcie
tych darów bez entuzjazmu?! Paczka nadana do Iławy gdzie mieszka rodzina
z siedmiorgiem dzieci (czwórka w wieku szkolnym). Tam się już cieszą, cho-
ciaż paczka dojdzie za 3 dni. Ostatnią część przyborów zawożą do J. oddziału
PCK. I tu obrót o 180 stopni w porównaniu z Caritasem. Chwalą inicjatywę,
chcą napisać artykuł do lokalnej gazety, sporządzają posumowanie i obiecują
przysłać protokół rozdania przyborów potrzebującym. Proszą jeszcze o moż-
liwość wykorzystania wierszyka z zaproszenia:

Prosimy wszystkich gości,
By zamiast cudnych kwiatków
Przynieśli przybory szkolne 
Dla sześcio- i siedmiolatków.

Może ktoś zechce skorzystać? Wierszyk był mój więc nie ma problemu,
tylko z tym korzystaniem problem, bo młodzi teraz chcą jak najwięcej zy-
skać. Proszą o wino, czekoladki, kupony lotto. Takich co chcą się dzielić jest
mało. Takich „wrażliwców” jak moja córka jeszcze mniej. Moje matczyne
serce rośnie ☺
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Przed wyjazdem jeszcze ostatnie weselne rozliczenia. Na „kiedyś” zo-
stanie tylko fotograf i kamerzysta. Witajcie kredyciki. Kaso Zapomogowo-
-Pożyczkowa dzięki, że jesteś!

Środa 19.08.2015 r.

o chwilę sprawdzam telefon, czy nie mam żadnej wiadomości o planie
lekcji, bo kalendarz utwierdza mnie w przekonaniu, że za dziesięć dni

płachta powinna być gotowa. Nie wytrzymuję i sama piszę do koleżanki.
Dziękuję jej, za tak długie wytchnienie, ale już w miarę doszłam do siebie po
weselu i mogę się z nią teraz na robotę zamienić. Sms był długi. Z każdym
słowem martwił mnie coraz bardziej… „plan-masakra”, „takiego jeszcze nie
było”, „nie mogę wstawić kilku godzin”, „próbuję do piątku i wtedy spotkamy
się o 10.00 w szkole”. Nooo, nie brzmi to najlepiej. Moja „partnerka-planistka”
nigdy aż tak nie użalała się nad tym naszym obowiązkiem z przydziału. To
ona zwykle była pełniejsza optymizmu. Faktem jest, że ograniczeń mamy
sporo. Lekcje uczniowie muszą zaczynać o 8.00, nie mamy własnej sali gim-
nastycznej, rezerwujemy też godziny na basenie, wszędzie musimy się do-
stosować, ale to, co stanowi największy problem to pracownicy. Nasza szkoła
jest niepubliczna. Nauczyciele przychodzą tu na kilka godzin w tygodniu.
Mamy też takich na pełnych etatach zatrudnionych tylko u nas, ale to właśnie
kosztem ich planu musimy dostosować się do zleceniowców, którzy mają
umowę o pracę w innych placówkach. I jak zawsze na początku roku tłuma-
czę się z liczby okienek. Trochę się uodporniłam przez 20 lat z planem (jaka
to rocznica? porcelanowa? ;-) za pięć lat srebrne wesele!), ale najlepsze kole-
żanki czasem potrafią zaskoczyć. Tak niekorzystnie niestety… 

Czwartek 20.08.2015 r.

doświadczenia wiem, że dzisiejszy dzień jest dla mnie ostatnim dniem
wakacji  Jeśli jutro mam odebrać planisko, to przynajmniej miesiąc

mam wyjęty z życiorysu. Więc korzystam: balkon, leżak, książka Lee Child’a
z moim ukochanym bohaterem J. Reacherem, kawka z tatą i siostrą, ogląda-
nie z mężem kilku zdjęć ze ślubu i wesela, które dostaliśmy z telefonów naj-
bliższych, bo sami w całym ferworze przygotowań i organizacji nie zrobiliśmy
ani jednego. Chwilo trwaj! Po głowie łazi mi cały czas myśl: zacznie się , za-
czynamy, proszę państwa zaczynamy! Jak na radzie pedagogicznej…
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Łazi, łazi i wyłazi ładny wierszyk, który – koduję w pamięci – roześlę
31.08 na skrzynki mailowe moich koleżanek z pracy.

Piątek 21.08.2015 r.

iątek – zły początek.
O 10.00 jestem w szkole. K. wbita w fotel, przestraszona, wita mnie z nie-

pewną miną a ja jeszcze nieświadoma co mnie czeka staram się podnieść ją
na duchu. Chyba faktycznie jest źle. W pokoju nauczycielskim pojawia się też
pani Dyrektor. Opalona i chyba wypoczęta. Rozmowa o wszystkim i o niczym,
schodzi w końcu na plan. K. przedstawia największe problemy, pani Dyrektor
dokłada następne. Otóż z dwóch klas pierwszych z gimnazjum odeszło kilka
osób. Nie opłaca się każdej z nich dzielić na dwie grupy językowe. Trzeba 
z dwóch klas utworzyć trzy grupy, a więc na jednej godzinie równolegle wpro-
wadzić trzech nauczycieli. Rozumiem o co chodzi, ale wiem, że w momencie
kiedy prawie cały plan dla gimnazjum leży przede mną szykują się spore
zmiany. A skoro teraz był problem, żeby wprowadzić wszystkie godziny dy-
daktyczne, z językami będzie jeszcze większy kłopot. Ustalam co jeszcze mam
wykombinować do rady (27.08) i wracam do domu trochę przerażona.

Później…
Oswajam plan. Sprawdzam z arkuszem organizacyjnym czy wszystkie

godziny są naniesione na papier. Oczywiście tylko klasy 4–6 SP i gimnazjum.
Kształcenie zintegrowane może zapomnieć o tym, że cokolwiek teraz ułożę. 

Sobota 22.08.2015 r.

reszcie jest troszkę chłodniej. Niby to lepiej do pracy nad czymkolwiek,
ale nie nad planem. Dla niego nie ma dobrej pogody. Wszystkie czyn-

ności domowe, których nie musiałam do tej pory wykonywać, teraz stały się
czynnościami pierwszej potrzeby. Chwasty w ogródku, makulatura ze stołu
w kuchni, przegląd zapomnianej gazety, chociaż dwa rozdziały książki – ro-
biłam wszystko aby tylko opóźnić moment rozpoczęcia nasiadówki z plani-
kiem. Po południu wizytka u znajomych męża z pracy i decyzja, że dzisiaj
to… ja idę spać.

218

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

P

W

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 218



Niedziela 23.08.2015 r.

ie ma wyjścia. Niedziela niedzielą, ale na czwartek zaplanowana jest rada.
Czas goni, czuję jego oddech na plecach. Siadam nieszczęśliwa do tych

języków obcych. W każdej niemal klasie inny skład anglistów i germanistów.
Na prawie każdej lekcji ktoś musi czekać na swoją parę w innej klasie, bo
akurat ten właśnie ktoś jest na lekcji z innym ktosiem. W dodatku podsta-
wówka z klasami 1–5 jest oddalona o ok.10 min. drogi szybkim marszem od
budynku gimnazjum, w którym od nowego roku szkolnego będą urzędować
również klasy szóste. Muszę pilnować, aby nauczyciele max. jeden raz dzien-
nie przemieszczali się z jednej szkoły do drugiej i zmieścić ich godziny od
18 etatowych do (!) 32 (tak, są tacy) w ciągu siedmiu godzin od 8.00 rano.
Już tylko „Puzzle 1000” z piaskiem pustyni mogą być gorsze.

Zaczynam od nowego podziału grup w klasach pierwszych. Niemiecki:
tu nauczyciele mają trochę mniej godzin od anglistów (każda klasa ma 3 godz.
j. niemieckiego i 4 angielskiego). W ciągu godziny ustawiam 2 godzinki nie-
mieckiego dla trzech nauczycieli i jeden angielski. Kolejna godzina – drugi
angielski. Kolejne dwie: niemiecki (jestem z nim na czysto) i zaczęła się za-
bawa… pod wieczór brakowało mi nie tylko jednego angielskiego, ale niestety
też pomysłów jak go rozpisać…

Poniedziałek 24.08.2015 r.

zwonię do pani Dyrektor i przedstawiam propozycje co można w danej
sytuacji zrobić z tą jedną godziną. Wszystkie odrzuciła. Sama nie miała

żadnej. Po godzinie dzwonię jeszcze raz i proponuję dwie godziny pod rząd.
Też źle, ale tym razem dowiaduję się, że zwolniła się nauczycielka chemii,
która żeby mieć etat, otrzymała matematykę w jednej z klas. Muszę tę matmę
wrócić do poprzedniego nauczyciela. Sprawdzam. Niestety godziny pokry-
wają się z jego innymi godzinami. Podejmuję decyzję, bardzo trudną decyzję.
MUSZĘ UŁOŻYĆ PLAN OD NOWA.

Przepisuję zajęcia sportowe, rozgryzam języki (sztuczna szczęka od tego
rozgryzania murowana) i nad tym właśnie schodzi mi cały dzień i kawał
nocy. Towarzyszy mi cały czas lęk. Nawet nie o to czy zdążę. I tak wiem, że
nie. Tylko o to czy sprostam zadaniu i czy w ogóle mi się to uda zrobić. Do-
staję informację drogą pantoflową o kolejnym wymówieniu z pracy.
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Wtorek 25.08.2015 r.

świadamiam sobie, że jestem na tym samym etapie co miesiąc temu. Deja
vu? No nie, kochana, możliwe! Oddałaś K. plan wtedy, kiedy siedziałaś

na ostatnim lipcowym dyżurze z dziesiątką rozbrykanych „zerówkowych”
dzieci, którym rodzice niby nie mogli zapewnić opieki w domu. Śniadania
też im nie mogli zapewnić? A co zrobili ze swoimi starszymi np. o rok
dziećmi? Zostawili samych w domu? Bez jedzenia? Ale i tak są kochanymi
rodzicami, bo pozwolili swoim super-mądrym pociechom przynieść – chyba
w ramach rekompensaty – wypasione laptopy lub tablety, żeby im osłodzić
czas oczekiwania na mamunię lub tatuńka jakąś otępiającą gierką. Tablet!
Wyznacznik miłości do dziecka. Nie czas poświęcony na rozmowy, wspólne
poranki, rodzinne wyprawy, pieczenie ciasteczek, przytulanie, mądre zasady,
konsekwencje, działanie przykładem osobistym i wspieranie swojego niepo-
wtarzalnego przecież dziecka w jego długiej i wcale niełatwej drodze eduka-
cji. Tablet! I oprócz niego wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe: angielski,
hiszpański, szachy, taniec, rytmika zaraz po jeździe konnej a przed plastyką.
Robotyka, judo, piłka nożna i pianino, no, ostatecznie keyboard. „Jak mi 
pani wypuści Z. troszkę wcześniej z basenu, to zdążymy na akrobatykę”. Wy-
puszczę. Z. zapytana – nie w obecności mamy – czy ma czas na to żeby się
pobawić, odpowiada, że ma, jak trochę wcześniej wstanie. Mama zapytana 
o czas wolny Z., twierdzi, że go ma właśnie na wszystkich zajęciach na jakie
chodzi. To jest jej czas?! Lekcje nie odrobione, bo właśnie go nie ma!!! Może
kiedyś Z. będzie obwoziła mamę po klubach dla seniorów na jogę, wieczorki
dla samotnych, zajęcia komputerowe, taniec i lekcje rysunku jeleni na ry-
kowisku, żeby tylko nie musiała z nią posiedzieć w domku, przy kawce lub
ziółkach albo słonych paluszkach. Bo o czym by niby miały rozmawiać? 
O tablecie? To znaczy o takiej dużej tabletce? Pomocnej na wszelkie bolączki,
niewiedzę, samotność. Ciepłej, ale od rozgrzanej baterii i stale obecnej, chyba,
że się rozładuje…

Koniec smętów. Plan czeka. Telefon…
Załamka. Zadzwoniła koleżanka, przepraszała, że narobi mi kłopo-

tów z planem, ale złożyła wymówienie z pracy. Chciała, żebym się dowie-
działa od niej. To już trzecia nauczycielka od wczoraj. Każda z nich znalazła
pracę w szkole publicznej. Tam nie usłyszą: PŁACĘ I WYMAGAM! Mo-
że nawet jakiś rodzic będzie mówił im dzień dobry, dziękuję, przepuści 
w drzwiach. Nie znam nauczyciela, który zwalniając się dobrowolnie ze
szkoły społecznej kiedykolwiek żałowałby swojej decyzji. A., M., P. za-
zdroszczę Wam!
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Wracam do planu. Przepisuję co się da z poprzedniego. Da się sporo, ale
to co zostało, sprawia, że coraz bardziej się kurczę przy stole, oczy wychodzą
z orbit, a siwych włosów jeśli ma gdzie przybyć, to przybywa.

Telefon…
Pani Dyrektor. Mówi, że szukamy biologa. Udaję, że nie wiem. Infor-

muję, że plan układam od nowa. Emocji brak.
Telefon…Telefon……Telefon…….Telefon………….Telefon!…… TE-

LEFOOON!!! 
„Podaj mi plan, bo do drugiej szkoły”, „podaj mi mój plan bo zaczynam

rehabilitację”, „co słychać, jak tam dajesz radę?” (w domyśle: podaj mi lek-
cje?). Dzwoni pan od edb. Ma dwie godziny i żadna mu nie pasuje…Wyłą-
czyć ten telefon?

Środa 26.08.2015 r.

elefon. Dzwonią z sekretariatu. Muszę podać dokładną ilość godzin na
basenie. Konkrety: od której do której, dni, klasy. Więc daję. A czy mogę

jeszcze podać zajęcia na sali Politechniki. A czy mogę jutro jak przyjdę na
radę? Mogę, będą czekać. Na mnie wciąż czeka PLAAAAAAAAN!

Siedziałam cały dzień. Gdyby dokładnie policzyć wyrobiłabym cały etat
w ciągu doby. Dwie „karciane” na sprawy związane z przeżyciem i higieną. 
I 4 godziny na sen! 

Udało mi się nie wiem jakim cudem ułożyć plan klas od czwartej pod-
stawówki do trzeciej gimnazjalnej. Przepisałam na komputerze i wydruko-
wałam. Kiedyś zaniosłam „w ołówku”. To był mój błąd. Nauczycielki noszą
ze sobą gumki i ołówki, więc niektóre zmiany naniosły sobie same, nie zwa-
żając na konsekwencje i na to, że siedząc nad tym wiele godzin widzę te
wszystkie zapełnione kratki nawet jak zamknę oczy.

Czwartek 27.08.2015 r.

ada pedagogiczna. Kleję plan, co chwilę ktoś podchodzi. Pokaż, tylko zer-
knę, tylko na chwilę, a czemu tu tak, Boże ile okienek, ten mój plan jest

bez sensu. Wpisz mi tu to, zabierz to stąd, nie zgadza mi się, nie zgadzam się,
zmieni się jeszcze coś? Dziękuję tylko za wyrozumiałość moim koleżankom 
z klas 1–3. One mają czyste rubryki. Mówią, że im się taki plan podoba i żeby
już nic nie zmieniać ;-)
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Po radzie, dyskusjach o tym, co źle, a co jeszcze gorzej, idę w obiecanej
sprawie do sekretariatu. Dowiaduję się, że niestety problemów nie koniec.
Odmówili nam godziny zajęć na pływalni dla szóstych klas. Zmiana terminu
na inny dzień tygodnia pociąga za sobą małą lawinkę kłopotów. Trzeba zmie-
nić UKS, zamienić planem nauczycieli prowadzących. W związku z tym szu-
kamy wolnych godzin na sali gimnastycznej. Są! Dobrze, że nie zmieniliśmy
rezerwacji wczoraj. Może ktoś jednak nade mną czuwa? Po takiej zamianie
jest mały problem. Dziewczynki z tych szóstych klas nie będą mogły przy-
chodzić na zespół taneczny. Wszystko grało jak zaczynałam w lipcu. Jedna
mała zmiana, nawet zajęć popołudniowych, powoduje, że misternie budo-
wana układanka, po ruszeniu jednej kosteczki domina, rozsypuje się w drob-
ny mak.

Idę do domu. Muszę chociaż na chwilę zostawić plan poza zasięgiem
wzroku, bo zwariuję. Nie, nie mogę zwariować! Mam dom. Moje ukochane
miejsce na ziemi, otoczone żywopłotem, drzewami, z huśtawką. I z moimi
bliskimi. No właśnie! Dzisiaj są urodziny mojej córki. Kończy 24 lata. 12 dni
już nosi inne nazwisko, od dłuższego czasu ktoś inny jest dla niej najważ-
niejszy, ale przecież to cały czas moje kochane, pierwsze dziecko. Dorosłe,
piękne, dobre i mądre! Dzwonię z życzeniami. Wysłałam wprawdzie maila
tuż po północy, ale muszę sobie z nią pogadać.

Piątek 28.08.2015 r.

przyjechała do domu jak po ogień. Załatwia zdjęcia do nowych doku-
mentów, składa wnioski. Pisze artykuły, szykuje prezentację bo za ty-

dzień wyjeżdża do Francji na konferencję kardiologiczną. Bardzo jej na tym
wyjeździe zależy, bo chciałaby się tam spotkać z profesorem z Jeny, u którego
była w ubiegłym roku na praktyce. Rozmowa ma dotyczyć doktoratu łączo-
nego na dwóch uczelniach: w Jenie i W. Zobaczymy jak jej się to uda. Boję
się trochę o nią, bo bardzo wysoko stawia sobie poprzeczkę. Jest perfekcyjna
jak pani domu i nigdy nie wierzy we własne możliwości. Za to syn… ten to
się właśnie niczym nie przejmuje. Zdolny jak jego starsza siostra, wiele rzeczy
przychodzi mu z łatwością, ale za to poprzeczki wcale sobie nie stawia. Po-
czątek roku już niedługo, a on nie ma nawet jednego podręcznika. W anty-
kwariacie nie było akurat żadnej z potrzebnych mu do szkoły książek, to kupił
sobie dwa komiksy i w innym sklepie piersiówkę! Ogląda namiętnie jakiś fil-
mik o szalonym naukowcu, któremu właśnie takie coś wygląda z kieszeni.
Nie ma podręcznika do matmy, ale mój osobisty syn ma piersiówkę – towar
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pierwszej potrzeby w szkole. Nalewa sobie soki, wodę i popija. Ma absolutny
zakaz wynoszenia tego z domu, Może kiedyś spoważnieje? Kiedyś – to może
być i sześćdziesiątka.

Plan w toku, aż mi głowa puchnie. Ciekawa jestem, który z zaciętych fo-
rumowiczów chciałby się ze mną zamienić na wakacje? Nauczycielom jest
za dobrze: 18 godzin pracy, wolne (WOLNE!?!) wakacje. I ta wisienka na tor-
cie: rozkapryszeni uczniowie i ich wszystkowiedzący rodzice. To pewnie oni
tak zawzięcie obsmarowują nauczycieli pod każdym jednym artykułem do-
tyczącym oświaty. A ja nie czuję się tumanem. Mam skończone studia. Dwa
kierunki studiów podyplomowych i przed pięćdziesiątką zastanawiam się co
jeszcze mogłabym skończyć, żeby ewentualnie się przekwalifikować i w jako-
-takim zdrowiu psychicznym dotrwać do emerytury. Nie wyobrażam sobie
67-letniej siebie, w wodzie z grupą rozwrzeszczanych dzieciaków, których
próbuję czegokolwiek nauczyć. Tylko jak można uczyć kogoś, kto w opinii
swego światłego rodzica, jest mistrzem pływania, bo chowa głowę pod wodę
i świetnie nurkuje? 

Sobota 29.08.2015 r.

ąż przywozi zamówiony urodzinowy tort od koleżanki K. ze S. Tej
samej, która zrobiła tort weselny. Piękny, trzypiętrowy, ozdobiony ży-

wymi kwiatami. Nie wszyscy próbowali dwa tygodnie temu, więc teraz mają
okazję sprawdzić co ich wtedy ominęło. Żałują, że wcześniej nie jedli i nad-
rabiają zaległości. Młodzi jadą do teściów, a ja dalej nadrabiam zaległości.
Tym razem już w zupełnie innym smaku…

Schodzi mi ostatnio większość nocek do czwartej nad ranem. Najlepiej
pracuje mi się w trybie nocnym. Cisza mi służy. I najważniejsze: w nocy moi
znajomi śpią i nie dzwoni co chwilę od nich telefon.

Niedziela 30.08.2015 r.

aczyna się domowa nerwówka. Ja ze swoim stałym punktem wakacyjnego
programu. Mąż, wicedyrektor liceum okupuje komputer w celu wprowa-

dzenia do dziennika elektronicznego tzw. grup wirtualnych na językach ob-
cych, wdż-ach i w-fach, K. kończy kolejny artykuł. Każdy z nas szuka swojego
spokojnego kąta i liczy po cichu na to, że ktoś zrobi za niego coś z domowych
obowiązków. A właśnie! Pranie od kilku dni czeka na mnie, wyłażąc pomału
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z pojemnika, górka prasowania nie chce się skurczyć… Tylko syn i zięć mogą
zająć się swoimi sprawami niespiesznie i z przyjemnością.

Poniedziałek 31.08.2015 r.

adę do pracy z planem dla klas I-III SP. Ale tylko na środę. Jutro rozpo-
częcie roku w Katedrze, po mszy rozdanie kartek z planem i uczniowie

będą mogli cieszyć się ostatnimi wolnymi godzinami wakacji. Ksiądz dopada
mnie w pokoju nauczycielskim. Musi mieć jeden dzień w tygodniu wolny!
Czemu wcześniej nie powiedział? Bo zawsze miał wolny. Ale do tej pory nie
miał całego etatu, a teraz po raz pierwszy ma, więc gdybym wcześniej wie-
działa o tym MUSI… zobaczę, co się da zrobić.

O 10.00 zebranie zespołu wychowania fizycznego, którego jestem prze-
wodniczącą. Jak się można było spodziewać, punktualnie była połowa ze-
społu. Reszta przychodziła w odstępach mniej więcej półgodzinnych. Każdy
spóźniony mocny w gębie. Z pracą słabiej. Spotkanie kończymy 2 minuty po
przyjściu ostatniego z wuefistów. Do domu wracam wykończona atakami,
trudnymi i łatwymi pytaniami dyrekcji, nauczycieli, lękiem, że nie zdążę ze
wszystkim, że nie dam rady. Może się starzeję? Dwa lata temu mój organizm
się zbuntował i po wyjątkowo ciężkim (w sumie to kiedy nie był wyjątkowo
ciężki?) początku roku szkolnego już 18 września wylądowałam w szpitalu.
Potem był drugi raz w październiku i za trzecim razem zakończyło się to
operacją. To wtedy zaczęła się moja faza na wierszyki.

K. z M. pojechali na ślubną sesję fotograficzną. Powinnam być w domu
i pomóc w przygotowaniach, ale szkoła, plan… Tak samo jak kiedyś każdy
początek roku, czy rozdanie świadectw moich dzieci. Albo Dzień Matki,
kiedy na malutkim krzesełku w przedszkolu między innymi mamami z nor-
malnymi zawodami, siadał mój mąż, bo ja wyjechałam akurat na Zieloną
Szkołę.

Plener udany, młodzi ugrzani (znowu ponad 30 stopni). O 21.00 mają
wyjechać Polskim Busem do W., ale jeszcze K. musi spakować rzeczy na wy-
jazd do Francji, równocześnie logując się na studia doktoranckie, wstawiając
jakieś zdjęcie, które otwiera się tylko do połowy. Mąż przy swoim planie, ja
też wiem, że muszę, ale słyszę: mamo pokaż M. jak się kroi chleb na naszej
krajalnicy, to sobie zrobi kanapeczki. Odległość do krajalnicy i umiejętność
jej obsługi mamy we dwie podobną, ale – no dobra – wstaję i pokazuję. Te-
ściowo, Ty stary rowerze! Nadrobię jak zwykle w nocy.
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Wtorek 1.09.2015 r.

astała mnie znów czwarta rano. Można uznać, że plan zajęć obowiąz-
kowych mam cały. Rozsyłam wierszyk i idę spać. Rano przepisuję plan

klas i wysyłam do szkoły. Plan nauczycieli przepiszę później. Jadę do pracy.
W pokoju nauczycielskim kawa stawia mnie na nogi. Telefon dzwoni często.
Do pokoju też co chwilę ktoś wchodzi, ruch na całego. Zaczyna się. Jak 
w moim nocnym wierszyku:

Na nowy 2015/16…
Zaczynamy. Moi Mili! Za-czy-na-my!
Ten najlepszy rozdział roku jest za nami
i przechodzą już wakacje w sferę marzeń,
by znów kiedyś nam dostarczyć mnóstwa wrażeń.

Już początek. Drodzy Moi! Już niestety…
Trąbi radio, telewizja i gazety.
Sen się skróci, a wydłuży czas czuwania.
KONIEC LUZU! Zaczną się już wymagania.

I już nadszedł. Drodzy Państwo! Nadszedł wrzesień.
„Czas do szkoły” – takie hasło echo niesie.
Torbę książek i zeszytów wsadź pod pachy,
skąpe stroje schowaj gdzieś na sam spód szafy.

Zmyj makijaż, który krzyczy wniebogłosy,
spłyć swój dekolt, no i uczesz gładko włosy.
Przejdź przez bramę, choć wyraźnie brak ochoty…
Jesteś belfrem ?! …więc pierwszego do ro-bo-ty!!!

Ze zmianami w planie też się zaczyna. Kolega podchodzi jakoś nie-
śmiało, czuję, że się coś święci. „nie pasuje mi moja godzina wychowawcza
na planie… Nie mogą mi inaczej zmieścić planu w tamtej szkole”. Gdzie masz
coś wolnego S.? Masz jakieś luzy, propozycje? „Nie mam”. Super! wycho-
wawca bez godziny wychowawczej. I wszystko na styk. Ciekawe jak długo
tak pociągnie? Za godzinę oddzwania: „Mam okienko w czwartek” dobre i to.
Już nie ma okienka, ma godzinę wychowawczą. Telefonów jeszcze kilka, 
w tym jeden od pani Dyrektor: Muzyk ma 4 godziny rozłożone na dwa dni.
Proszę mu to scalić w jeden dzień, albo dać godziny dopołudniowe. Zaczynam
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obiecywać, że się przyjrzę ale nie mogę zagwarantować, że mi się uda to zro-
bić. Usłyszałam, że ja muszę to zrobić, bo ona mi gwarantuje, że łatwiej jest
teraz znaleźć świetnego historyka niż muzyka. Szukam rozwiązania. Przy
okazji znajduję inny swój błąd. W jednej z klas jest jedna godzina matematyki
więcej. Niby proste. Wyjąć matmę. Bardzo proste! Tylko teraz trzeba czymś
tę dziurę zapełnić. A to już takie proste nie jest. Nocka. Po nocce niestety nie
będzie można odespać. Lekcje zaczynam od 8.00.

Środa 2.09.2015 r.

rzychodząc do szkoły liczę się z tym, że będzie trochę spóźnień. Zrobimy
sobie spokojnie lekcję organizacyjną i ew. trochę poćwiczymy. Nawet nie

doszłam do sali gimnastycznej, żeby się przebrać. Cały czas coś musiałam
komuś tłumaczyć. Wchodzę do klasy trzeciej „a”.

Aaaaa Wszyscy siedzą przy ławkach, w białych koszulkach i spoden-
kach, gotowi do pierwszej w nowym roku szkolnym lekcji. Ja, w dżinsach 
i sandałkach na obcasie… No to do ro-bo-ty! Przebieram się dopiero na
pierwszej przerwie.

W okienku oddzwaniam na nieodebrany wcześniej telefon. Sekretariat
gimnazjum: słuchaj bo w grupie chłopców w klasach II/III jest 28 sztuk. Co
robić? dołożyć drugiego nauczyciela? Proszę o listę uczniów klas gimnazjal-
nych. Przyjrzę się w domu. Zajęcia kończę o 16.25. Nie ma jeszcze basenu,
więc siedzę w szkole na zajęciach świetlicowych, na których obsadę będziemy
musiały ustalać z dnia na dzień. To, co dziś komentowali wszyscy nauczyciele
w szkole to kłótnia o plan trzech nauczycielek: o okienka, zabieranie i prze-
stawianie godzin…

Wychodzę na korytarz podyżurować. Przerwa długa, 20-sto minutowa,
harmider jak to w szkole, ale i tak jakby ciszej niż przed chwilą w pokoju
nauczycielskim. Wracam do domu. Krótka wymiana co w szkołach: u mnie,
męża, syna. I znowu… Sprawdzam listy gimnazjalistów. Liczę wszystkich
chłopców i robię nowy podział klas. Udaje mi się tylko dlatego, że nie muszę
przestawiać języków. Zamieniam grupy w-f z chemią i fizyką. To akurat nasi
etatowi nauczyciele, dyspozycyjni i rozumiejący. Teraz ta nieszczęsna mu-
zyka. Zanosi się na pracowitą noc.
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Czwartek 3.09.2015 r.

zisiaj spałam dłużej niż wczorajszej nocy, aż (!) 4,5 godziny. Lekcje od
8.00 i nie mogę zrobić tego co powinnam. ODESPAĆ! Pracuję jak więk-

szość nauczycieli w początkoworocznym amoku. Uczniowie prawie nas nie
zauważają, nie słyszą, no bo jak usłyszeć jeśli nie potrafi się rozmawiać tylko
wrzeszczy. Na unormowanie zachowania i w miarę spokojną pracę, trzeba
będzie zaczekać jeszcze parę tygodni. W międzyczasie podkuruje się trochę
głos i pójdzie z górki. Z dziećmi jakoś sobie poradzimy, gorzej z rodzicami.
Żeby przyjąć ich do szkoły społecznej zgadzają się na wszystko, podoba im
się też wszystko, obiecują wszelaką pomoc, która… kończy się w momencie
przyjęcia ich skarbeńka do szkoły. Troszeczkę się oswoją, okrzepną i pokazują
na co ich stać. A jakie mają wymagania! To złe, tam źle, takie coś niedopusz-
czalne, tu niedocenienie, tego brak, tamtego za dużo. Nauczyciele najlepiej
jakby swoje usługi pełnili całodobowo i za darmo. Nie dziwię się więc, że
uciekają z naszej niepublicznej do państwowej szkoły. Pensja taka sama, obo-
wiązków mniej, chociaż tak jesteśmy wytrenowani, że pracy się nie boimy. 
I jeszcze „trzynastkę” dostaną, na urlop zdrowotny dla podratowania zdrowia
będą mogli pójść. Ten luksus jest nam obcy. Przecież rodzice nie zapłacą do-
datkowo za nasze zdrowotno-trzynastkowe fanaberie.

Nie czuję się dziś najlepiej. Po lekcjach robię to, co muszę i uciekam do
domu. Chcę się przespać, ale co z tego, że chcę. Nie mogę zasnąć, bo serce
dudni mi tak, że chyba słychać w okolicy. Siadam do stołu. Muzyka. Dzwonię
do nowoprzyjętego nauczyciela i rozmawiam o jego wymaganiach. Dyspo-
zycyjny, pasuje mu każdy dzień, byleby jeden w tygodniu. Mówię, że muszę
rozwalić plan kilku nauczycielom. Negocjacje kończą się dla mnie pomyślnie.
Jeden dzień, ale z możliwymi okienkami. Ratuję tym sposobem plan kilku
etatowym nauczycielom. Jutro mam później, więc mogę siedzieć w nocy, ale
mój kochany mąż widząc w jakim jestem stanie bierze aparat do mierzenia
ciśnienia i nie odpuszcza dopóki nie wystawię ręki. Robię wielkie oczy:
170/105. W życiu takiego nie miałam. Wychodzi zmęczenie i notoryczne
ostatnio niedospanie. Plan odpoczywa na stole. Idę spać. Nie chcę powtórki
ze szpitalnej rozrywki, tym razem np. na kardiologii. 
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Piątek 4.09.2015 r.

pię do dziewiątej! Dawno zapomniane szczęście. W pracy standard. Lek-
cje, zajęcia świetlicowe, „opeerki” za okienka. Sprawdzam ciśnienie

150/90. Też żadna rewelacja, ale jaka poprawa! O osiemnastej organizuję „po-
weselną” imprezę dla tych koleżanek, które przyszły na ślub mojej córki. Ugo-
towałam wczoraj barszcz czerwony, zrobiłam kajmaka (mój znak szczególny
w pracy), dzisiaj przed pracą upiekłam z ciasta francuskiego świderki z serem
żółtym, zrobiłam sałatkę. Mąż obiecał nam trochę pokelnerować, upiec kieł-
baski i uwędzić łososia (jego pyszna specjalność zakładu). Jedna z pierwszych
koleżanek w drzwiach odbiera telefon. Jej mąż z dziećmi wyjechał do ich let-
niskowego domku ok. 60 km do naszego miasta i zapomniał kluczy. Ma cze-
kać u jakiejś cioci – sąsiadki. E. od razu chce wychodzić. Nie ma tak. Pięć
minut ich nie zbawi. Nalewam jej barszczyk, podaję paluszki francuskie. Kaj-
maka pakuję na wynos. Z M. czekam na pozostałych. Zaczynamy tak jak na
weselu przed obiadem, od rozszyfrowania krzyżówek. Dużo śmiechu, zdzi-
wienie po odczytaniu i imprezka leci dalej. Leci też w tym samym czasie na
konferencję moja panna młoda. Specjalnie tak ustaliłam termin tego spot-
kania, żeby zagłuszyć lęk o swoje dziecko. Piątek po pracy to też taki czas, że
każdy z marszu chętniej gdzieś wyjdzie. Weekendowe rozleniwienie nie za-
wsze sprzyja kompletnej obsadzie na towarzyskich spotkaniach. Tym razem
jednak w weekend też spotkanie. Prawie w takim samym składzie, z partne-
rami. B. dziś obchodzi swoją pięćdziesiątkę, pojutrze ma imieniny. Dobrze,
że nie muszę się zastanawiać nad prezentem. Dziewczyny kupiły torbę, far-
tuszek „życie zaczyna się po 50-tce”, kwiatki. Tylko iść, plus składka! Żeby
tradycji stało się zadość przynoszę z kuchni świeczkę, proszę jubilatkę o ma-
rzenie, dmucha, śpiewamy 100 lat. 

Tym razem telefon cały czas przy mnie. Jest sms! K. szczęśliwie wylą-
dowała w Mediolanie! Teraz do rana śpi z koleżanką na lotnisku, a potem
pociągiem wyruszają do docelowej Nicei.

Sobota 5.09.2015 r.

dpoczęłam, wyspałam się, nadrobiłam zaległe domowe obowiązki. Po-
winnam usiąść nad tym, czego imienia nie chce mi się już wymawiać.

Powinnam, ale robię wiele rzeczy, które mogłyby zaczekać. Ciśnienie. Wow,
130/80 rewelacja, K. już w pociągu, co oznacza, że noc na obcym lotnisku
przeszła bezproblemowo. Syn na „Łazikach Marsjańskich” udziela się jako

228

C o d z i e n n o ś ć  w  n a r r a c j a c h  n a u c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  ś r e d n i e j  d o r o s ł o ś c i

Ś

O

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 228



wolontariusz i członek miejscowego klubu przyjaciół astronomii. Wreszcie
coś pożytecznego. Martwię się tylko czy nie odchoruje tego weekendu na
świeżym powietrzu, bo po upalnych dniach jest teraz zimno, wietrznie i od
czasu do czasu mokro. Cóż, cena poświęcenia dla nauki.

Myślę o popołudniowym spotkaniu i wyszukuję tekst piosenki Siedem
dziewcząt z Albatrosa… No mam. Przerabiam. Plan leżakuje. 

Po powrocie… 
Spotkanie sympatyczne, prezenty podobały się bardzo. Oglądaliśmy

zdjęcia z wesela O. – już minęły cztery tygodnie?! Kiedy? W pewnym mo-
mencie wyjęłam kartkę. B. zapytała: będzie wierszyk? Dla mnie? Dziewczyny
powiedziały, że zastanawiały się wcześniej, czy coś napiszę. Jubilatka z mo-
krymi oczkami wyszła po chusteczki. „Ja zawsze płaczę jak czytam, jej wier-
sze”. Tym razem ja czytam:

B.
Kilka dziewcząt ze Społecznej Tyś jedyna,
więc jesteśmy by ukoić smutek, żal.
Sprawić, żeby zasmucona jakaś mina
miała dzisiaj zakaz wstępu na Twą twarz.
A na imię to masz właśnie B.
Piękne imię musisz przyznać miła nam.
Nie wyglądasz absolutnie na swe lata,
nie zaliczasz się do nobliwych dam.
Taki dzionek gdy pięćdziesiąt mija latek
nie każdemu może w życiu trafić się.
Na pociechę dziś masz fartuch, torbę, kwiatek
i termomix od rodzinki drogiej Twej.
Są wspomnienia, co w pamięci pozostaną:
kod alarmu, numer domu metrów pięć.
Sztuczki z T. z głową Twą poobijaną,
„ścienny taniec” – jeśli tylko miałaś chęć!
Takich zwrotek miało być pięćdziesiąt B.,
może kiedyś jak się sprężę radę dam
Ale wisi nad mą głową wciąż niestety
Nieskończenie, nie skończony szkolny plan.

Później jeszcze zaśpiewałyśmy do oryginalnej melodii piosenkę. Opo-
wiedziałyśmy o sztuczkach cyrkowych, obitej głowie, tańcu na ścianie. Było
wesoło.
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K. już na miejscu, w Nicei. Zadowolona, choć bardzo zmęczona. M. też za-
chwycony po „łazikowym” spotkaniu. Ogólnie, udany dla wszystkich dzień  ☺

Niedziela 6.09.2015 r.

prawdzam plan, przepisuję zmiany. Jeśli się nie wykluje nic nowego, ruszy
od środy. Muszę go wysłać na sekretariat szkoły do rana, bo ze zmianami

muszą się zapoznać nauczyciele, a potem wychowawcy powinni z wyprze-
dzeniem podać plan swoim klasom. Wydaje mi się, że mam dużo czasu. Plan
klas po zmianach wysyłam do koleżanki-wspólniczki. Proszę o sprawdzenie
z arkuszem organizacyjnym, czy czegoś nie pominęłam, lub tak jak poprzed-
nio nie dołożyłam. Biorę się do przepisywania planu nauczycieli. I od razu
rzuca mi się w oczy błąd. Dwie religie na tej samej godzinie. Schodzi mi 
z poprawką długo. Przepisuję dalej. Kasia sprawdziła i poza tą religią i przy-
rodą w jednej klasie przez trzy dni bez jednego chociaż dnia przerwy nie
znalazła nic więcej. Chociaż tyle. Poprawiam przyrodę, czas mi się kur-
czy coraz bardziej. Kurczę, teraz historia! Nie dość, że na jednej godzinie 
w dwóch klasach to jeszcze w dwóch budynkach. Poprawiam. Udaje mi się
około północy. Jeszcze przepisywanie… Kończę o trzeciej, dobrze, że w po-
niedziałek później.

Wieści od naszej K. były dziś dobre, M. chwalił się zdjęciem z ostatnim
astronautą na Księżycu. Rozmawiał z nim po angielsku. W końcu zdał First’a
na B. Mąż wykonywał dzisiaj za mnie wszystkie domowe obowiązki. Cie-
kawe, czy długo wytrzyma?

Poniedziałek 7.09.2015 r.

zięki, że w poniedziałek później! Ciekawe, kto mi tak ułożył? ;-) Mogłam
pospać dłużej i z większą siłą zmierzyć się z kolejnym dniem. A potrzebna

mi była ta siła, jak się okazało. ŁEEE! Beznadziejny ten plan, tamten był lep-
szy, słuchaj tę godzinę miałam tam, a teraz mam tu. Czemu zmieniałaś? A bo 
TAK! Nudziło mi się bardzo, nie miałam co robić i postanowiłam sobie po-
przestawiać Wasze lekcje z miejsca na miejsce. Pani D., a czy te moje godziny
z 4 i 5 godziny można przestawić na 1 i 2. Nie, nie można. Miałaś mi zlikwido-
wać okienko. Mówię Ci o tym już od tygodnia. A ja Ci mówię, że najpierw
muszę ustawić dydaktykę i dopiero mogę zacząć kosmetykę. Mówiła pani 
M. o tym, że zaczynamy studia licencjackie z angielskiego i nie będę mogła za-
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wozić swojej klasy w piątek na basen. Mówiła, ale dopiero zaczyna Pani pracę
w naszej szkole, nie zna pani jeszcze planu studiów, będziemy się martwić
potem. Chciałabym sobie w tym roku jako pierwsza ustalić godziny zajęć indy-
widualnych z uczennicą piątej klasy. W tamtym roku musiałam mieć okienka 
i z dyżurami był problem. Pomyślałam: ale dlaczego pierwsza? Drugi rok pracy 
w naszej szkole i już oczekiwania? Żadnego szacunku dla starszych nauczycieli,
żadnej pokory? Mnie nikt nigdy nie pytał, czy chciałabym krócej pracować 
w piątki, gdy studiowałam podyplomowo. O tym, żeby mówić komuś o zmia-
nie mojego planu nawet nie przyszłoby mi do głowy. Człowiek się cieszył, że
ma pracę i robił co należało, nawet po godzinach i za darmo. Teraz nasi naj-
młodsi pracownicy niezwykle skrupulatnie wyliczają każdą jedną minutę po-
święconą ponad normę pracy. Odpowiedziałam, zgodnie z prawdą, że nie
dostałam jeszcze żadnych wytycznych od pani Dyrektor w tej sprawie.

Mam nadzieję, że w najbliższych dniach z nauczycielami pomału zakoń-
czę już dyskusje. Teraz zaczną się wywiadówki i do głosu dojdą rodzice. Znów
poprawki, aby naszym płatnikom (czasem dłużnikom) dogodzić. Później dy-
żury i następne kłótnie niektórych nauczycieli.Wyliczenia co do minuty, po-
równywanie z innymi. Bo ci inni zawsze mają lepiej! No cóż, praca jak każda
inna. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Czekam na to, żeby się wszystko
jak co roku ustabilizowało. Plan, poprawki, poprawki, poprawki. Oby się nikt
nie zwolnił, nie rozchorował, żeby wśród nas było mniej zawiści i więcej
okazji na spokojne rozmowy: o dzieciach, partnerach, sukcesach, książkach,
kwiatkach, przepisach kulinarnych, przeszłości i przyszłości. Na pociechę
posłucham sobie piosenki z ubiegłorocznego Dnia Nauczyciela. Mojej prze-
róbki „Kochać” Piotra Szczepanika na:

Uczyć… 
Uczyć, jak to łatwo powiedzieć
Uczyć, tylko to więcej nic
Ta praca jest niepokojem
Nie ma dnia, który da się powtórzyć

Nagle świat się mieści w czterech ścianach
Dwadzieścia par oczu i Ty…
Lekcja, a w głowie biała plama
Spełniły się najgorsze me sny….

Uczyć, jak to łatwo powiedzieć
Uczyć, w dodatku przez wiele lat
Pisać, brudzić swe ciuchy w kredzie
Na dyżurach od poranka wciąż stać
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Dzisiaj, cała szkoła tonie w kwiatach
Jest miło i słodko lecz my…
…czekamy znów na powrót lata,
Na te cudne bez uczniów i planu dni ☺

Uczę, jak to łatwo powiedzieć
UCZĘ!!! Więc nie pytaj o nic
Bo uczeń jest niewiadomą
Lecz chcę wierzyć, że wystarczy mi sił…

Zawsze po niej poprawia mi się humor. Kolega grał na gitarze, zaśpie-
wałyśmy w piątkę i na piątkę! Nawet z plusem, bo słychać było oklaski.

Brakuje mi czasu na spacery z mężem za rękę, na słuchanie filozoficznych
wywodów mojego nastolatka, dłuższych telefonicznych relacji córki, spokoj-
nego spotkania z siostrą i tatą… Szkoda, że nauczyciele nie mogą sobie wybrać
terminu urlopu. Ja poszłabym we wrześniu. Po oddaniu planu i w porze roku,
którą najbardziej lubię. Jesień jest ciekawa ze wszystkimi kolorami od wio-
sennej zieleni, przez całą gamę kolorystyczną lata, aż do szarości pustych
drzew i gniazd. I jeśli tylko ma się nadzieję na wiosnę i powroty, to czego
chcieć więcej?

Północ. Miesiąc miodowy Oli dobiega końca.
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Piątek 14.08.2015 r.

ybrałam się z koleżankami na W. K. na żagle. Pojechałyśmy w 6 kobitek,
same bez facetów… Hurrrra! Faceci nie są nam do niczego potrzebni,

ani do żeglowania, ani do rozkazywania ani do marudzenia. Same dałyśmy
radę ze wszystkim. Nie jest łatwo postawić grota, wyciągnąć miecz czy zapalić
silnik Yamachy… Zabawne, ale cała nasza szóstka jest samotna… Nie, źle
napisałam… jesteśmy singielkami. Nie jesteśmy samotne, choć trzy z nas to
atrakcyjne wdowy. Naprawdę. Najbardziej podobało się nam, że nasza
damska załoga budziła tyle sensacji. Wszystkie załogi męskie i co najmniej
połowa damsko-męskich oglądała się za nami. Nawet od czasu do czasu pa-
dały jakieś oferty i propozycje. Tylko jedna łódka męska z politowaniem
przyglądała się nam jak wracałyśmy do mariny na silniku. Zupełnie niepo-
trzebnie… żeglujemy nowocześnie a silnik jest po to żeby go czasami odpalić
jak którejś się chce na przykład mocno sikać… I tyle w temacie. Zresztą to
naprawdę nasza łódka, nasz silnik i nasza sprawa. Pogoda wyjątkowo dopi-
sała, było ciepło, słonecznie i wiał dość silny wiatr. Była taka mała czwórka 
a w porywach nawet piątka, co na jeziorze naprawdę wystarczy. Po raz pierw-
szy w damskiej załodze pokonałam Wdzydzki krzyż od krańca do krańca 
a nawet jeszcze dalej. Jeszcze nigdy tak szybko nie pływałam i to bez „naszego
byłego kolegi”, czytaj: zdegradowanego kapitana. Fajnie, że „były kolega” już
z nami nie pływa. W tym sezonie ma problem ze skompletowaniem załogi.
To musi być bardzo przykre… wcale mi go nie żal. Kapitan, który nie szanuje
załogi zawsze tak kończy! „Były kolega” kapitan na pewno nie pozostałby na
mostku kapitańskim jakby co… Mamy równouprawnienie, robimy postój
gdzie chcemy, pijemy piwo do obiadu i nie potrzebujemy żadnego pozwole-
nia w żadnej sprawie. Wszystko ustalamy wspólnie a funkcja kapitana jest
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zmienna. W zależności od warunków, samopoczucia, łódki… Uczymy się
wszystkie i coraz lepiej nam to wychodzi. Cieszę się z tego wyjazdu, bo po
powrocie muszę się już zameldować w szkole. Niestety dla mnie wakacje się
już kończą. To nieprawda, że nauczyciel ma 2 miesiące wakacji. Jeśli jestem
przy planie to muszę być wcześniej. Zresztą wszyscy pozostali będą w szkole
też za parę dni. To się nazywa: przygotowanie stanowiska pracy i takie tam…
są egzaminy poprawkowe, egzaminy kwalifikacyjne, szkolenia zwykłe i BHP,
rady pedagogiczne i wiele, wiele innych rzeczy… czasami mamy wrażenie,
że celowo robi się nam radę pedagogiczną tak wcześnie… nie ciesz się wa-
kacjami nauczycielu! Nie wyobrażaj sobie za dużo! Musisz znać swoje miejsce
w szeregu. Marsz do szkoły! Robota czeka!

Sobota 15.08.2015 r.

d rana słodki czas. Nikt się nie śpieszy. Śniadanie na zwolnionych obro-
tach. Jest tak jak zawsze we W. Cisza, spokój, kormorany gdzieś tam 

w tle. Napawałam się tym widokiem jeziora, żaglówkami w oddali, zapachem
wody, trawy i lasu… Musiałam nasycić oczy i serce, żeby starczyło mi na cały
następny rok szkolny. K. zrobiła kawę. Niestety nie było tego czarującego ka-
wowego aromatu… bo to był zwykły napój kawowy. Taki w wąskich toreb-
kach, bo turystycznie miał się sprawdzić na łódce. R. zrobiła nam wykład 
o przedziwnej zawartości napoju kawowego, w którym tak naprawdę nie było
kawy. No dobrze, prawie nie było kawy. Więcej go nie kupimy, nawet firmy
Nescaffe. Nie będziemy tego piły już nigdy, o nie! Czytanie składu produktów
udzieliło się wszystkim i tak w serku topionym znalazłyśmy zapach dymu
wędzonego a żółty ser okazał się produktem seropodobnym. No cóż następ-
nym razem będziemy czytać etykiety już w sklepie, żeby jeść zdrowo, ekolo-
gicznie no i smacznie. Dobrze, że na obiad miałyśmy domowe „rozkoszne”
pierogi i one wynagrodziły nam wszystko. Po całym dniu żeglowania, kąpa-
nia się w jeziorze, opalania się, wypoczynku… Wieczór spędziłyśmy w ta-
wernie. Był super koncert. Grał zespół „N. k.”. Nazwa beznadziejna, ale jak
się okazało… chłopaki potrafili grać. Nazwę wzięli od weekendowych kon-
certów i ciągłej jazdy w niedzielę do domów. Taki los muzyków, jeśli chcą 
zarobić w wakacje na cała zimę i takie tam. Tuż po pierwszej przerwie
„skrzypce elektryczne”, jak się potem okazało T. z Filharmonii przybiegł do
naszego stolika. W tym samym czasie solista przez mikrofon podziękował
nam za gorące brawa i rytmy. Faktycznie nasz stolik się wyróżniał. B. przebiła
wszystkich. Kto by pomyślał, że poważna pani pedagog tak potrafi się bawić?
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Na co dzień jest pedagogiem szkolnym. Poznałam ja w czasie tych żagli.
Oczywiście jak to dwie nauczycielki znalazłyśmy wspólne tematy. B. wyjąt-
kowo przypasowała do naszej grupy. Wysportowana, świetne ciało, wykształ-
cona i co ważne na żaglach… zanim któraś się zdecydowała ona już była 
w wodzie: wiązała cumy, tu popchnęła łódkę, tam obróciła a czasami pociąg-
nęła ją na burłaka. Super dziewczyna i potrafi się super bawić. Miałam wra-
żenie, że znam ją całe życie. Na co dzień pracuje w P. w dużej szkole. Do
niedawna nie było u niej w pracy problemu z etatami i godzinami. Teraz to
się zmieniło. Wszyscy mają po etacie, czasami trafi się parę nadgodzin. To
podobnie jak u mnie. Jeszcze kilka lat temu szkoła była taka bezpieczna, spo-
kojna, żadnego wyścigu szczurów wśród nauczycieli. Pamiętam czasy jak dy-
rektor pytał: ile chcesz nadgodzin? Przy okazji awansu nauczycielskiego część
nauczycieli pokazała się z innej strony. Zaczęła się ostra rywalizacja, zawiść,
klimat już nie ten, no cóż zrobić takie czasy.

Niedziela 16.08.2015 r.

ieszę się, że tu przyjechałam. Żagle w tak miłym towarzystwie i przy tak
pięknej pogodzie to wspaniały wypoczynek. Wcale nie taki drogi. Zwykle

narty, żagle czy konie kojarzą się z dużym wydatkiem. Wcale tak nie musi
być. My załatwiamy wszystko same, łódkę bierzemy bezpośrednio od właści-
ciela, bez żadnych pośredników. Doliczamy zakupy, paliwo, potem dzielimy
na 6 i wychodzi śmieszna suma za extra pobyt nad wodą. Czasami słyszę:
mnie nie stać na żagle czy narty. Zawsze odpowiadam: a spróbowałaś? Wcale
nie musi być drogo. Podliczyłyśmy dziś nasz wyjazd i wyszło nam po 254 zł
od osoby. Za takie pieniądze aż chce się pływać! Musi być załoga, najlepiej
zgrana, taka co stoi za sobą jednym murem. Nie jest łatwo o dobry skład.
Myślę, że dobra załoga to podstawa dobrego udanego wyjazdu. My jesteśmy
sobą, dobrze się dogadujemy i świetnie się razem bawimy. Wczoraj zrobiłyśmy
wielkie ognisko, piekłyśmy kiełbaski i śpiewałyśmy szanty. Muszę nauczyć się
grać na gitarze, to byłby fajny motyw do ogniska. Może za rok coś już zagram,
kto wie? Chciałabym zapisać się na hiszpański i nauczyć się grać na gitarze.
Dobry plan. I zrobię to!

Zapomniałam o czymś ważnym. W piątek z rana Rozkoszna wymyśliła,
żeby zadzwonić do Familiady i dowiedzieć się czy przeszłyśmy casting. Za-
dzwoniłam, trochę bez wiary, bo miałyśmy się dowiedzieć pod koniec wakacji.
W piątek był przecież 14 sierpnia, więc trochę za wcześnie… ale nie dla nas!
Dostałyśmy się do programu. Hurra! Czy nie napisałam wcześniej, że jesteśmy
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wspaniałe i mamy super załogę?! To najprawdziwsza prawda. Na castingu 
w G., w czerwcu byłyśmy jedyną żeńską ekipą, tak samo ubraną, wszystkie 
w czerwonych szpilkach… wszyscy się za nami oglądali. Dobrze wypadłyśmy,
czułyśmy to i miałyśmy nadzieję, ale fajnie mieć oficjalne potwierdzenie. Nie
wiem czy coś wygramy, jak wypadniemy na nagraniu i w ogóle jak będzie…
wiem jedno: już dziś się doskonale bawimy na samą myśl o takiej ciekawej
przygodzie. Jeśli przy okazji coś wygramy to tym lepiej oczywiście! Jest do-
kładnie tak jak napisałam w formularzu zgłoszeniowym:

Jesteśmy nietypowymi babciami, fajnymi babkami, nieco szalonymi, na-
prawdę super, z fantazją. Jeździmy na nartach, podróżujemy po świecie, uczy-
my się języków, wyglądamy jak modelki, pływamy żaglówką po jeziorach 
i jachtem morskim po świecie. Reprezentujemy różne zawody, pełnimy ważne
funkcje: komandor Yacht Klubu U., prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dy-
rektor szkoły, księgowa-sekretarka, naukowiec, trener, jachtowy sternik morski.
Cieszymy się życiem i zdążyłyśmy ze wszystkim: karierą, miłością, macierzyń-
stwem i teraz radością codziennych dni z wnukami!!! Uwielbiamy FAMILIADĘ
i marzymy o udziale w tej super zabawie!!! Pozdrawiamy! AHOY! No i je-
dziemy!!! HURRRRA!

Poniedziałek 17.08.2015 r.

agle, żagle i po żaglach. Szkoda, a było tak super. Właściwie to wróciłam
trochę taka zakręcona wiatrem, powietrzem, falami… Cały czas jak za-

mykam oczy to kręci mi się w głowie. Właściwie to buja mi się tak jak na
łódce. Kiedyś się tego przestraszyłam a dziś wiem, że za dzień czy dwa po pro-
stu przejdzie. To mój błędnik trochę się rozszalał. Zabawne uczucie. Ranek
spędziłam w pracy. Razem z C., Ł. i Z. tradycyjnie spędzimy najbliższe dni
przy planie. Tymczasem przygotowałyśmy starą, kołkową tablicę do nowego
roku i nowego planu. W nadchodzącym tygodniu będę brała jeszcze udział
w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych nauczycieli ubiegających się 
o awans zawodowy. Będę miała pełne ręce roboty, jak to się mówi. Tak, tak,
wakacje się prawie skończyły. Mam też dobre nowiny. W tym roku szkolnym
będę nauczycielem wspomagającym w czasie lekcji i ponieważ tylko ja mam
oligofrenopedagogikę dostałam dodatkowe godziny. Jestem w lekkim pozy-
tywnym szoku, od dawna nie było takiej sytuacji. Nadgodziny? Niewiary-
godne, kilka nadgodzin, ale się cieszę. Ja się cieszę a ktoś inny jest najwyraźniej
zmartwiony. Ponoć w naszej szkole jest wielkie oligofrenopedagogiczne po-
ruszenie i nauczyciele hurtem zapisują się na szkolenia. No i bardzo dobrze.
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Ja kwalifikacje zrobiłam z dziesięć lat temu i za swoje pieniądze. Super, że
wszystko to, co robiłam, wszystkie szkolenia się przydają. Jeśli to mobilizuje
innych, no to fajnie. Nauczyciele teraz mogą korzystać z różnych form dofi-
nansowania. Sami płacą niewiele albo jakieś grosze, albo wręcz podnoszą
kwalifikacje za darmo. Nic tylko korzystać. Jak to mówią lepiej późno niż
wcale! A swoją drogą zabawne, kilka nadgodzin a tak poprawił mi się humor.
Te gołe etaty to zmora wszystkich nauczycieli. Jak łatwo kilka nadgodzin
może poprawić nastrój! Zawsze łatwiej będzie opłacić rachunki, kupić czy
naprawić coś w domu jak się nagle zepsuje. To takie przyziemne, ale dobijają
mnie awarie samochodu (zwykle drogie), czy sprzętu typu pralka a musi
działać przecież! To cudownie, że ten rok będzie inny. Parę groszy a łatwiej
będzie żyć, spokojniej, bezpieczniej. Ta świadomość jest miła. Spokojne jutro
wprowadza mnie w dobry nastrój. A gdyby tak jeszcze zarabiać tak jak na-
uczyciele w innych krajach UE? A gdyby tak zarabiać przez cały rok albo 
i lata? Żyć normalnie, żeby starczyło na opłaty, studia dziecka, jakiś wyjazd
w świat na krótko, raz kiedy. Polski nauczyciel chyba by zwariował ze szczę-
ścia… A gdyby tak dać nauczycielom podwyżkę, docenić ich pracę? A gdyby
tak polski robotnik, kierowca, sprzedawca zarobił i coś mu jeszcze z tego zo-
stało na „jutro”??? Czy nie byłoby pięknie tak żyć jak w innych krajach unii?
Wiem… rozmarzyłam się. To te 3 nadgodziny zrobiły cuda!!!

Wtorek 18.08.2015 r.

anek spędziłam w szkole. Dobrze, że dziewczyny przy planie są rzutkie 
i energiczne. Lubię je. Fajnie się z nimi pracuje. C. uczy matematyki, 

Z. przedsiębiorczości, Ł. niemieckiego a ja jestem od przedmiotów artystycz-
nych. Ciągle czekamy na decyzje urzędu odnośnie ostatecznej liczby godzin.
Niby układamy plan, ale wszystko może się jeszcze zmienić. Najgorsze jest
dopasowywanie godzin dla osób, które łączą etaty w różnych szkołach lub do-
rabiają sobie poza szkołą. No i weź to wszystko poskładaj. Niby są programy
do układania planu, ale i tak wszystko trzeba robić ręcznie. Potem trzeba po-
sprawdzać, przepisać, zawsze trafią się jakieś błędy. A to przyjdzie ktoś z ja-
kimś prywatnym życzeniem, bo jest samotny, małe dziecko i takie tam jeszcze.
Wypełnienie tej tablicy kolorowymi kołkami nie jest łatwe. Wypełnienie tej
tablicy kolorowymi kołkami tak, żeby wszyscy byli zadowoleni jest prawie
niemożliwe! Dopasować grupy językowe, treningowe, fakultety, wuefy… oj
końca nie ma. Jest trudno, ale próbujemy jakoś to ogarnąć. Na żaglach mia-
łyśmy takie powiedzenie: nie ogarniam tej kuwety! To taki dowcip, reakcja
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przerażonego kota na widok ogromnej Sahary… więc ja coraz częściej nie ogar-
niam tej szkolnej kuwety. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na szczęście inni 
z boku mówią, że przesadzam i że wręcz przeciwnie daje dobrze radę. Nie wiem
jak jest, ale początki roku są zawsze trudne, potem mija wrzesień i jakoś tak
wszyscy w szkole chodzą jak zegarki od dzwonka do dzwonka i tak jeszcze 
9 miesięcy i do kolejnych wakacji. I tak co roku. I tak od 30 lat. Nie, nie ja wcale
nie narzekam. Ja tylko sama się dziwię, że to już 30 lat. Jak to możliwe?

Dziś byłam w Urzędzie Gminy tylko na jednej komisji. Na ogół dostaję
zaproszenie do dwóch komisji albo więcej. Niestety wielki boom egzamina-
cyjny mamy chyba już za sobą. Dziś do egzaminu na stopień nauczyciela mia-
nowanego przystępował młody i bardzo przystojny nauczyciel. Był dobrze
przygotowany, prawidłowo odpowiadał na pytania i muszę przyznać, że dzi-
siejszy egzamin był bardzo przyjemny. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa,
ale mogę napisać: było ok. Dałam mu 10 punktów i szczerze pogratulowałam.
Taki egzamin jak dziś to czysta przyjemność, ale bywa różnie. W komisjach
pracuję ponad 10 lat i uwierzcie mi widziałam już niejedno.

Dostałyśmy telefon z „Familiady” i zaproszenie na nagranie do Warsza-
wy na 1 września. No i mamy kłopot, takiego tempa nikt się nie spodziewał.
Przecież nie pojadę w dniu rozpoczęcia roku szkolnego? A. pedagog też nie
może… co tu robić? Myślałyśmy, że zaproszą nas na listopad albo grudzień,
a tu proszę! Jaka niespodzianka! 

Środa 19.08.2015 r.

astanawiam się, o czym tu pisać? Jak podsumować dzień? Cały ranek 
w szkole potem przerwa na obiad i znowu do szkoły. W międzyczasie szyb-

kie zakupy, wyprowadzić psa i jeszcze szybciej ugotować obiad. Od układania
tych kolorowych kołeczków mam już mroczki przed oczami. Właściwie nie
powinnam narzekać. Nadgodzinki są? Są! Nagrody dostajesz? Dostajesz! Mo-
tywacyjne masz? Masz! I tak trzymaj!!! Muszę się sama jakoś mobilizować. Ja
właściwie nie narzekam. Jestem czasami trochę zmęczona. Życia mi nie ułat-
wia brak okularów. Kilka dni temu robiłam zakupy, wsunęłam okulary za ko-
szulkę i pochyliłam się nad jabłkami. Wybrałam najładniejsze owoce i taka
zadowolona poszłam do kasy. Tam się okazało, że nie mam okularów. Fatalnie.
Myślałam, że je znajdę między warzywami. Nic z tego. Przepadły. Moje nowe
progresy. Nie zdążyłam się nimi nacieszyć! I już ich nie mam. Dobrze, że były
ubezpieczone. Nowe będę mieć dopiero za 2 tygodnie. Jakie to świństwo, że
ktoś zabrał te okulary! Były takie ładne. Jaki to pech, że zgubiłam zupełnie
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nowe okulary! Były chabrowe, bardzo twarzowe i bardzo mi źle bez nich. Za-
mówiłam nowe. Będą czerwone, bo niebieskich już nie było. Pech podwójny!
No i co mam zrobić? Męczę się bez okularów, bolą mnie oczy. Kupiłam jakieś
awaryjne, najtańsze w Jysku i muszę jakoś wytrzymać. Swoją drogą, co to za
ubezpieczenie okularów w Vision Express, gdzie w przypadku kradzieży lub
zagubienia dostaje tylko 50% wartości? No niech tam, lepsze 50% niż nic…
no i już dobrze… znowu zaczynam myśleć pozytywnie!!!

Czwartek 20.08.2015 r.

zień jak poprzedni. Szkoła, łamigłówki przy planie, szybki spacer z psem,
szybki obiad i zakupy. Przygotowałam już sobie stanowisko pracy, zrobiłam

porządki w szafce, zawiesiłam nowe kalendarze i takie tam inne drobiazgi. Jutro
na cały dzień wybieram się poza miasto. Będę cały dzień pracować w urzędzie
miejskim w komisjach ds. awansu zawodowego. Napisałam cały dzień, a tak
naprawdę to będzie 6 komisji. Zazwyczaj każda komisja trwa ok. 1 godziny,
więc z dojazdem i powrotem będzie akurat cały dzień. Dobrze, że naprawiłam
auto i mogę wygodnie pojechać. Zawsze własnym autem jest szybciej. Nieko-
niecznie taniej, ale za to komfortowo. Wieczorem miałam ochotę na dobry
film. Jakiś czas temu zepsuł mi się telewizor. Myślałam, żeby kupić nowy, ale
tymczasem nie wiem jaki. Nie umiem tak szybko zdecydować. Jestem bez te-
lewizora i dobrze mi z tym. O dziwo, wcale mnie nie kusi oglądanie telewizji.
Jest tak dużo ogłupiających programów o niczym, telenowele itd. Żałuję tylko,
że nie oglądam „Jeden z dziesięciu” i „Familiadę.” A film „Snajper” obejrzałam
w komputerze! Był super! Kocham Clinta Estwooda i jego kino!!!

Piątek 21.08.2015 r.

ak dobrze po całym dniu pracy wrócić do własnego domu. Z samego rana
pojechałam do W. Zwykle droga mija mi szybko, a tu jakieś okropne korki.

Drogi w remoncie, objazdy, jak to u nas. Nigdy się nie spóźniam a tu przez
to wszystko zbrakło mi czasu. Właściwie przyjechałam na styk i byłam już 
w mieście. Jednak był piątek i auta wyjeżdżające z Ł. zablokowały całe rondo.
Może to była jakaś zmiana turnusu? Może zakończenie sezonu? Fakt faktem,
spóźniłam się całe 10 minut. Oczywiście, zadzwoniłam nawet dwa razy. Raz,
że już jestem w mieście a drugi… po 10 minutach, że dalej jestem w mie-
ście i czekam w korku na głównym rondzie. Fatalny poranek. Pierwszy raz 
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się spóźniłam. Jako expert. Normalnie wstyd. Nie to żebym była taka święta 
i zawsze na czas. Rzadko, naprawdę rzadko coś mi się wydarzy. Generalnie
jestem punktualna do bólu i tego wymagam od innych. Jako expert spóźniłam
się pierwszy raz. Cholernie mi było głupio. Wszyscy na mnie czekali. No co
było robić, przeprosiłam. Następnym razem zrobię poprawkę na korki i pol-
skie drogi.

Sama praca w komisjach była ok. Nauczyciele byli bardzo różni. Jedni le-
piej przygotowani inni mniej. Zwykle wtedy mówią, że zjadła ich trema, nerwy
przed egzaminem. Jakoś w to nie bardzo chce mi się wierzyć, przecież na-
uczyciel tak naprawdę ciągle występuje przed klasą. Nie mogę zrozumieć jak
nauczyciel idzie na egzamin i nie założy garnituru? Co z tego, że lato, że jest
gorąco? To jest egzamin! Jak nauczycielka nie może założyć białej bluzki? Nie,
nie musi być biała, ale powinna być elegancka przecież to egzamin! Była mło-
da, ładna dziewczyna, w sumie niegłupia… a ubrała się w letnią roznegli-
żowaną bluzkę, spod której wystawały ramiączka od stanika. Makabra. Na
szczęście lepiej odpowiadała niż wyglądała. Zastanawiam się tylko, dlaczego
dorośli ludzie, nauczyciele nie wiedzą takiej podstawowej rzeczy, że na egza-
min idzie się odpowiednio ubranym. Ubiór świadczy o człowieku, nie prze-
sądza o jego wartości, ale daje już pierwszy obraz, zwłaszcza nauczyciela…
Jak taki nauczyciel ma innych uczyć, jakim ma być wychowawcą dzieci i mło-
dzieży? Przed laty, gdy młoda nauczycielka angielskiego przyszła na maturę
w powyciąganym szarym swetrze i w dziurawych dżinsach moja ówczesna
dyrektorka odwołała cały egzamin. Było głośno o naszej szkole, o tym egza-
minie i o tej nauczycielce. Nomen omen z dobrego domu, z profesorskiej ro-
dziny… Nauczyciel to wzór, to powinien być wzór. Pod każdym względem.
Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Czasy nie są łatwe, ale wszystko przecież
tak naprawdę zależy od nas…

Zadzwoniła nasza komandor. Biegnę na grilla do „rozkosznego” ogrodu…

Sobota 22.08.2015 r.

urra! Jest wymarzony weekend! Mój zaczął się już wczoraj bo spotkałyśmy
się z dziewczynami-żeglarkami. Oglądałyśmy zdjęcia i filmy z ostatniego

rejsu. Mamy jechać do „Familiady”, więc cały wieczór ćwiczyłyśmy najróżniejsze
skojarzenia. Okazało się, że są specjalne aplikacje w Internecie do trenowania…
wszystko przed nami. Byłyśmy u R. w jej „rozkosznym” ogrodzie z przepięk-
nym, bezowym, tiulowym namiotem z kwiatami i… nikt nie uwierzy… z ubi-
kacją turystyczną w rogu, tuż za krzaczkami. Słysząc o ogrodowej toalecie
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myślałam, że to jakaś bzdura. Okazało się wręcz przeciwnie. To prawdziwy
ogrodowy luksus! Było super! Grill bardzo udany, pieczone pstrągi z ziołami,
wszystkie moje diety poszły w zapomnienie… Było fajnie. Jak zawsze!

Po południu wybraliśmy się na małą wycieczkę rowerami do T. i jej
męża. Mają przepiękny drewniany dom nad samym morzem. Lubimy tam
jeździć, zawsze jest sympatycznie, idziemy na długi spacer nad morze, nasze
psy szaleją a ze skarp skaczą amatorzy adrenaliny z latawcami w rękach. Było
bardzo ciepło, więc idealnie na wycieczkę nad morze i nawet na morską ką-
piel. Wszystko byłoby ok., tylko wybraliśmy się nieco za późno… a może za
wolno jechaliśmy lasami. Do T. dojechaliśmy na tyle późno, że nie było mowy
o powrocie rowerami tego samego dnia. K. zadzwoniła po swoją córkę, która
podjechała samochodem i nas zabrała. Rowery zostały na wsi. Nie planowa-
liśmy zostawać na noc u T., chociaż nas gorąco namawiała. Dość późno i bar-
dzo zmęczeni byliśmy w domach.

Niedziela 23.08.2015 r.

astępnego dnia z samego rana sprawdziliśmy autobusy i pojechaliśmy
zwykłym PKS-em jeszcze raz w gości. Zabraliśmy duże wiaderko zapra-

wionego w przyprawach kurczaka, białe wino i domowe ciasto z jabłkami.
Plan był prosty. Zostaliśmy i gościliśmy się cały dzień. T. ma piękny taras wy-
łożony drewnem, wielkie i wygodne ekorattanowe kanapy i fotele. Cudownie
tak zanurzyć się w tych fotelach i nie myśleć o niczym. Uwielbiam morze,
mogę się tak gapić i gapić… Dawno się nie widzieliśmy a tu aż dwie wizyty 
w ciągu dwóch dni. Fajnie było i zupełnie nietypowo. Włóczyliśmy się nad
morzem. Mój syn trenował psy, rzucał im patyki i biegał razem z nimi po
plaży. To dobry pomysł, że pojechaliśmy tam autobusem a wróciliśmy już
własnymi rowerami. Aż żal było wyjeżdżać. Niestety, obowiązki czekają…
Tym razem jednak pojechaliśmy szosą, więc droga była łatwiejsza. No i też
krótsza. Tylko od czasu do czasu bardzo blisko nas śmigały szybko, o wiele
za szybko samochody.

Poniedziałek 24.08.2015 r.

rzy planie ciągłe przetasowania. Musieliśmy połączyć grupy na wf-ie. Mówi
się trudno, jak mus to mus. Osobiście uważam, że grupy gimnazjalne 

po 24–26 osób to zdecydowanie za dużo. Grupa nie powinna być mniejsza niż

241

S A H A R A

N

P

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 241



12 osób a może być nawet do 26 osób. Może być… co nie znaczy, że powinny
być tak liczne grupy. Jak można tak interpretować przepis? Nie ogarniam tej
kuwety! I tak nikt nauczycieli nie słucha i specjalnie się z naszą grupa zawo-
dową nie liczy. Przecież nie odejdziemy od egzaminów gimnazjalnych i ma-
turalnych? Oczywiście, że nie! Nie będziemy też strajkować, bo przed laty
musieliśmy zwracać pieniądze za „strajkowanie”. Wszyscy się boją o pracę,
niestety tak to wygląda. Nie tylko w szkolnictwie zresztą…

Wieczorem byłam u znajomych. Zerknęłam w TV a tam nasza minister
Kluzik-Rostkowska po wiadomościach w ogniu kluczowych pytań. Oczywi-
ście: czy będą podwyżki? Nie, nie ma mowy, nie ma pieniędzy w 2016 roku,
żadnych podwyżek. Zaraz na pasku pojawiła się informacja. W 2016 roku
nauczyciele nie dostaną podwyżek. No tego to mogłam się spodziewać, ale
kolejna wypowiedź była już poniżej pasa. Pani minister stwierdziła, że nawet
gdyby były pieniądze i nauczyciele dostaliby 10% więcej, to i tak nie przeło-
żyłoby się to na jakość ich pracy?! Coś podobnego??? A skąd szanowna pani
minister wie? Mało tego, minister dodała, że 10% podwyżki nigdy nie pod-
niesie jakości pracy nauczycieli nawet o 10%. Co to za minister, który ma tak
złe zdanie o swoich nauczycielach? Czy minister MEN zawsze musi być na-
szym wrogiem? Wszystkich urzędników, ministrów, dyrektorów odesłałabym
ze stołków do szkół. Niech by popracowali uczciwie w gimnazjum i zoba-
czyli jaki to kawałek chleba. Tak bardzo odskoczyli od szkoły i jej prawdzi-
wych problemów, że bzdury opowiadają w telewizji. Wszyscy tylko szukają
oszczędności, idą na łatwiznę, straszą… co to znaczy, że jest koniec sierpnia
a my w szkole nie mamy pewności czy zostaną zaakceptowane poprawki 
w arkuszu organizacyjnym? Dyrektor ciągle coś wyrzuca, zmienia, likwi-
duje… Ciągle łączymy „egzotycznie grupy”, na przykład: na jednej sali gim-
nastycznej będzie trening klasy sportowej (30 osób) a na drugiej części tej
samej sali będzie zwykła lekcja klasy integracyjnej (połączonej z inną, bo
oszczędniej, razem osób 25). To się nazywa organizacja! Super wykorzystanie
sali. Dla mnie bez sensu… sportowcy powinni być sami i klasa integracyjna
też. O jakiej jakości mówiła minister? Może niech zacznie od podstaw, od
dobrej organizacji, właściwych podziałów uwzględniających potrzeby dzieci
wysportowanych i tych z klasy integracyjnej. Potem było o 6 latkach i super
przygotowanych szkołach (?!)… współczuję maluchom i ich rodzicom. Jak
to dobrze, że mam dorosłe dzieci…
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Wtorek 25.08.2015 r.

ziś rano trochę byłam w szkole a potem miałam jeden egzamin w urzę-
dzie. Na dzień dobry po wejściu do sali usłyszałam: koleżanko nie wiem

czy Pani wie, ale została Pani wytypowana do pisania protokołu z egza-
minu. Zdziwiłam się. Nikt mnie nie zapytał: czy chce Pani pisać protokół? Po-
myślałam, że to niezbyt grzeczne tak mnie przywitać. Na dodatek nie miałam
swoich dobrych okularów tylko te zapasowe i wcale mi się nie uśmiechało
pisać. Bez moich okularów naprawdę gorzej funkcjonuję, ale jak miałam to
wszystkim szybko wytłumaczyć? No i niby, dlaczego miałam się tłumaczyć
obcym ludziom? Rzadko to robię, ale powiedziałam: nie, nie będę pisać. Na
to sympatyczna pani: proszę się nie martwić, ja Pani wszystko podyktuję!
Już bardziej obrazić mnie nie mogła. Odpowiedziałam, że potrafię pisać 
i nawet czytać ze zrozumieniem i dziękuję bardzo za pomoc. Na co starsza
pani się ucieszyła i znów zapytała: czy jednak napiszę protokół? Nie, nie na-
piszę, bo jestem ekspertem i będę egzaminować. W odpowiedzi usłyszałam,
że można pisać i pytać, że to niczemu nie przeszkadza. Byłam odmiennego
zdania, protokołu nie napisałam. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Jak
to nazwać, sama nie wiem. Nie ma takiego przepisu, który by mnie zmusił do
pisania protokołu. Nie od tego jestem w komisji. Urząd powinien zapewnić
osobę do protokołowania. Tak naprawdę pisałam te protokoły nie raz, bo cza-
sami trzeba sobie pomagać. Jednak nikt jeszcze nie próbował mnie tak wrobić,
tak nieelegancko, na wydrę, na bezczelnego… przynajmniej można mnie było
zwyczajnie, grzecznie zapytać! No nie w ten sposób, po prostu: nie.

Potem biegałam po przychodniach, żeby pozbierać badania do medycyny
pracy. Dobrze, że część wyników już miałam. Został mi okulista i laryngolog.
Nie lubię tego czekania w kolejkach, ale nie miałam wyjścia. Pozajmowałam
kolejki i tak biegałam z parteru na drugie piętro. Niby było mało ludzi, ale
bardzo wolno poruszała się kolejka. Zawzięłam się i czekałam 2 godziny.
Szkoda, że akurat nie miałam jakiejś książki. Szybciej czas by mi minął. Za to
podszkoliłam się w profilaktyce, przeczytałam wszystkie ulotki, postery, pla-
katy itd. Badanie u laryngologa było ok., choć jak zawsze trochę nieprzyjemne.
Dobrze, że jestem zdrowa i zdolna do pracy. Okulista w dokumentach zazna-
czył konieczność pracy w okularach korekcyjnych. Tak, sama to wiem od ja-
kiegoś czasu. Wpis jest jak najbardziej ok… a ja go wykorzystam i położę
fakturę za nowe okulary do komisji socjalnej. Zawsze będzie parę groszy. Pro-
gresy są naprawdę extra, a przy podwójnej wadzie wzroku są bardzo wygodne
i po prostu nieocenione, ale niestety nie są tanie…
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Środa 26.08.2015 r.

uszyły egzaminy poprawkowe i kwalifikacyjne. Zwykle staramy się pomóc
tym nieszczęśnikom. Już samo to, że mają egzamin jest wystarczającym

obciążeniem. Przygotowałam zagadnienia. Przyłożyłam się a tu słyszę od dy-
rektora: Tylko żebyście mi nikogo nie oblali! Niby żart? Wszyscy mają zdać!
I po co taki tekst. Nikt z nauczycieli nie chce zrobić krzywdy dzieciakom. Ra-
czej chcemy, żeby powtórzyli materiał, uzupełnili braki, nauczyli się czegoś
nowego. No i z takim dziwnym samopoczuciem siedziałam w komisjach po-
prawkowych. Zastanawiałam się: co ja tu robię? W jednym przypadku uczen-
nica była taka słaba, niewiele pracowała w wakacje, nie zrobiła postępów,
zasługiwała na niedostateczny. To nie była moja uczennica, nie znałam dziecka
ani jej sytuacji rodzinnej. Nie bardzo wiedziałam, co zrobić? Koleżanka po-
wiedziała, że chciała jej dać nauczkę. Opowiedziała o trudnych warunkach 
w rodzinie a właściwie braku rodziny i jakiejkolwiek pomocy. Zdała. Była
ciężko przestraszona, może wyciągnie wnioski na przyszłość, oby. Tylko, po
co robić w ogóle taki egzamin? Miałam poczucie zmarnowanego czasu. Skoro
i tak wszyscy zdają…

Czwartek 27.08.2015 r.

olega mojego syna, świeżo po studiach szuka pracy w szkole. Był na roz-
mowie w szkole prywatnej, bo w innych i tak nie ma miejsc. Zapropono-

wano mu stawkę 15 zł, czyli naprawdę niewiele, nawet jak na stażystę. Dostał
szybko umowę do podpisania. Nie chciał robić tego w pośpiechu, więc zabrał
umowę do domu i umówił się na kolejny dzień. Następnego dnia usłyszał, że
za długo się zastanawiał i pracy nie dostał. Zawsze w szkole dzieciom powta-
rzam, żeby czytali dokładnie wszystko, co mają podpisać. Wychodzi jednak
na to, że trzeba czytać szybko i podpisywać na przysłowiowym kolanie. Po-
cieszałam go, ale taka jest rzeczywistość. Inni czekają tłumnie za drzwiami 
a pełno znajomych „znajomych” zawsze ma pierwszeństwo. W innej szkole,
też prywatnej zaproponowano mu założenie działalności gospodarczej.
Wtedy szkoła będzie mogła mu płacić nawet 20 zł, pod warunkiem, że sam
będzie opłacał składki… Pracy też nie dostał, bo nie przyjął w pierwszym
roku wychowawstwa. Nie był pewien jak sobie poradzi w pierwszej pracy.
Zwyczajnie po prostu trochę się bał. Zamiast dać mu szansę, pomóc i dać czas
na oswojenie się z pracą w szkole: powiedzieli nie. Trudno, tak to u nas właś-
nie jest. I tak mało jest mężczyzn w szkolnictwie. Chłopak jest młody, inteli-
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gentny, zna język angielski, ma studia, poradzi sobie… i tylko patrzeć jak 
wyjedzie gdzieś za chlebem. Wyjedzie i pewnie już nigdy więcej nie wróci. 
A pani premier Kopacz w swoich sztucznych spotach mówi do młodych zu-
pełnie co innego…

Piątek 28.08.2015r.

rzy planie ciągła gimnastyka. Jest już koniec sierpnia, a my ciągle prze-
kładamy kolorowe kołeczki. Nic nie jest jeszcze na 100%. Nauczyciele za-

glądają, każdy chciałby już wiedzieć, na czym stoi w tym roku. Dziś była rada
pedagogiczna. Przywitaliśmy kilka nowych osób w naszym gronie. Nie były
to osoby młode, po studiach tylko już z kilkuletnim albo nawet kilkunasto-
letnim dorobkiem. Niby sprawnie dyrektor przechodził punkt po punkcie 
a i tak rada trwała niemiłosiernie długo. Trochę było klasycznych tekstów,
kto tego czy tamtego nie zrobi ten straci pracę… fajny klimat tak na początek
nowego roku. Nie lubię czegoś takiego. Jeśli to był żart, to głupi. Nauczyciele
i tak wiedzą jak trudno dziś o pracę i nie trzeba ich dodatkowo straszyć. Na
te polskie warunki i zarobki i tak staramy się! Takie dziwne teksty przypomi-
nają mi komunę i zamordyzm. Strach było się odezwać i powiedzieć co czło-
wiek myśli. To już było i nie przejdzie kolejny raz. Tak się nie zachęci ludzi
do pracy. Nie tędy droga. Lepiej jak naturalnie docenia się pracę, zarobki,
dobry zespół, tworzy się klimat miejsca pracy. Ludzie świadomi pracy, ko-
rzyści nie tylko materialnych sami będą super pracować! Nauczycieli nie
trzeba straszyć. Wystarczy stworzyć im warunki do pracy.

W ostatnim roku było u nas głośno o dyrektorce, która stworzyła extra
warunki pracy i zatrudniła w szkole swojego „przyjaciela”. Od razu na czas
nieokreślony, pełen etat plus 9 nadgodzin. Prawdziwy luksus. To nic, że go-
dziny zabrała innemu nauczycielowi (nie przepadała za nim, zawsze miał inne
zdanie, chciała go zwyczajnie ukarać)… sprawa zbulwersowała wszystkich.
Trafiła do sądu pracy i dobrze. Niech nauczyciele walczą o swoje. Czekamy
na finał. Jedno jest pewne jak dyrektor chce to może dużo… żeby tylko chciało
mu się chcieć… troszczyć o cały zespół a nie o wybranego „przyjaciela”.

Przez kilka dni biłyśmy się z myślami, co robimy z „Familiadą”? Szuka-
łyśmy nawet zastępstwa. Miałyśmy tysiąc pomysłów na minutę. Zapadła osta-
teczna decyzja nie jedziemy i czekamy na kolejny termin. Bardzo chciałyśmy
pojechać, ale to było dla nas za szybko. Początek roku to nie jest dobry czas
na branie urlopu bezpłatnego. No i chcemy jechać w naszym starym, najsil-
niejszym, żeglarskim składzie, czyli wszystkie razem tak jak pływamy po 
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jeziorach. Rezerwa czasami musi być, ale nie w tym przypadku. Familiada
poczeka, a my pojedziemy w następnym terminie. Za to zaplanowałyśmy
wszystko w szczegółach: jak się ubierzemy, jakie buty (czerwone lakierki,
szpilki), jakie ciuchy na zmianę no i jakie fryzury. Podzieliłyśmy już też 
wygraną. Część przeznaczyłyśmy na wspólną wyprawę do Gruzji a reszta
może na wspólny jacht? Może na małą żaglówkę? No oczywiście najpierw
musimy tam dotrzeć i wygrać… a jak nie wygramy to liczy się dobra zabawa,
nowe doświadczenia i nasze marzenia… kto wie a może się nam jednak 
poszczęści? 

Sobota–Niedziela 29–30.08.2015 r.

araz po rozpoczęciu roku szkolnego, w pierwszym tygodniu ruszamy na
Bornholm z młodzieżą. Cały wyjazd a właściwie rejs przygotowałam już

w maju i czerwcu. Uzgodniłam wszystkie szczegóły. Rodzice wyrazili zgodę,
wpłacili zaliczki. Taki wyjazd odbędzie się w naszej szkole po raz pierwszy.
Super, to coś nowego. Fajnie, że dyrektor się zgodził. Przez cały weekend
przygotowałam informacje dla uczniów, rodziców. Przygotowałam szczegó-
łowy plan rejsu, mapy turystyczne i miejsca do zwiedzania. Rozdzieliłam
obowiązki, wachty dzienne i nocne, pracę w kambuzie, będziemy razem śpie-
wać szanty, nawet po angielsku, będzie super! Przygotowałam listę zakupów.
Uzgodniłam wszystkie szczegóły z kapitanem. Jeszcze się nie znamy osobi-
ście, ale ciągle coś ustalamy telefonicznie i przez maile. Byłam z siebie bardzo
dumna, bo gdy kapitan zadał parę ważnych pytań na wszystkie odpowiedzia-
łam bardzo konkretnie. Niczym mnie nie zaskoczył. Chyba dobrze, to znaczy,
że zaplanowałam rejs tak jak trzeba. 

W sobotę 29 sierpnia moja mama miała 80-te urodziny! Pojechaliśmy
do babci F. na wieś, a właściwie do lasu. Lubię tam jeździć. Jest tak pięknie,
cisza spokój, jezioro… Świąteczny, rodzinny obiad przy wielkim dębowym
stole był pyszny. Odśpiewaliśmy tradycyjne 100 lat, potem ze smakiem zaja-
daliśmy moją najlepszą (sama upiekłam!) wersję tortu kawowo-cytryno-
wego… Po południu rozdzwoniły się telefony z Polski, od babci F. licznego
rodzeństwa. Tak, tak babcia ma 6-cioro rodzeństwa. Kiedyś to były rodziny!
Fajny, rodzinny czas i tylko trochę żal, że nie ma nas w komplecie. Co zrobić.
Nie ma mojego męża, nie ma dziadka H., czyli mojego taty… szkoda. Długo
nie mogliśmy się otrząsnąć. Dwa pogrzeby, jeden po drugim, tego nikt się
nie spodziewał i nikt tego nie przewidział. Życie czasami pisze okrutne i nie-
przewidywalne scenariusze. To już prawie trzy lata. Nie mamy wyjścia jak
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tylko pogodzić się z sytuacją. Lubię ten dom w lesie, łąkę za oknem i całą
okolicę. Dobrze, że jest takie miejsce, które jednoczy całą rodzinę i przypo-
mina najszczęśliwsze, wspólne chwile spędzone tutaj. Fajnie tak wyjechać 
i się spotkać, odpocząć z dala od miasta, od zgiełku. Zostaliśmy na noc a nasz
pies był taki szczęśliwy, biegał po podwórku i nawet nie chciał wrócić na noc
do domu. Koty tylko jak zawsze przeżyły horror na widok psa. Niestety jakoś
nie mogą się zaprzyjaźnić… Stara kicia uciekła szybko do lasu a młoda scho-
wała się bezpiecznie w moich ramionach.

Cieszę się, ze przełożyłyśmy nagranie w Warszawie. Mam nadzieję, że
zadzwonią do nas drugi raz. A jeśli nie zadzwonią, to mówi się trudno. Na-
prawdę nie mogłabym pojechać w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1 wrześ-
nia. Każdy inny termin, tylko nie ten.

Poniedziałek 31.08.2015 r.

o i mamy w szkole niezłą sensację. Dziś niespodziewanie mieliśmy
krótką radę pedagogiczną. Dobrze, że jest librus i można wszystkich

nauczycieli powiadomić bez problemu. Swoją drogą polubiłam librusa, a cza-
sami mówiłam, że to elektroniczny kapuś… Tak naprawdę bardzo pomaga
w pracy i w kontaktach z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Znam też sys-
tem Wulkan, chyba jest trochę łatwiejszy i mniej skomplikowany. Nie ważne,
jaki system, najważniejsze, że mamy dzienniki elektroniczne…

Dyrektor nas zaskoczył. Decyzją urzędu miejskiego niespodziewanie
zlikwidowano jeden etat zastępcy dyrektora. Zostaje dyrektor i tylko jeden
zastępca. Hurra! Dla mnie nie było lepszej informacji tego dnia! Co ja piszę!
To była najlepsza informacja w ciągu całego roku szkolnego! Oficjalnie zo-
stała pożegnana stara, zasiedziała dyrektorka, która jak wszyscy wiedzieli 
i mówili chciała na dyrektorskim stołeczku doczekać spokojnie emerytury.
Mało znam osób tak leniwych jak ta pani. Jak to dobrze, że wreszcie ktoś
mądry podjął właściwą decyzję. Druga dyrektorka jest w porządku, pomoże,
podpowie, doradzi. Jest przede wszystkim pracowita, działa, coś robi, szuka
sponsorów, założyła stowarzyszenie. Nie ma nic gorszego niż leniwy szef,
który pokazuje tylko palcem a sam nie ma pojęcia o pracy. To, że ktoś jest
leniwy to jedno… ale, że tą odwołaną dyrektorkę nie raz przyłapaliśmy na
kłamstwie? To się w głowie nie mieści. To zwykła intrygantka, bez żadnych
zasad. Nie raz próbowała skłócić ludzi. Sama doświadczyłam tego na swojej
skórze. Jak dobrze, że spotkałam koleżankę na szkolnym korytarzu i zagad-
nęłam: muszę coś wyjaśnić… jak mogłaś tak powiedzieć? Koleżanka szczerze
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zaprzeczyła, obruszyła się. Od razu wiedziałam, że to ta K. skłamała. Chcia-
łam tak sprawę zostawić. Już wiedziałam, kto kłamał. Koleżanka stwierdziła,
że trzeba nieporozumienie wyjaśnić od razu. Poszłyśmy do gabinetu K. Na
nasz widok zaniemówiła. To koleżanka w kilku słowach wyjaśniła sytuację:
nie mogłam nic Pani powiedzieć, bo ja Pani od kilku dni w ogóle nie wi-
działam i nie miałyśmy nawet okazji z sobą rozmawiać! Dyrektorka była
czerwona jak burak, zaniemówiła, zatkało ją dosłownie. Nie spodziewała się,
że obie razem przyjdziemy do jej gabinetu po wyjaśnienia. Nie mogłam uwie-
rzyć, że dyrektor może być zwykłą zakłamaną świnią. Ponoć jak jest skłó-
cone grono pedagogiczne to lepiej się rządzi. Kiepskie i przestarzałe teorie.
Dyrektor-kłamca? Dyrektor, który szczuje ludzi na siebie? To co wymagać
od innych? No, tak mi się to przypomniało. Bardzo się cieszę, że pani K. już
nie zobaczę na dyrektorskim stołku. Wprawdzie będzie jeszcze pracować, ale
nareszcie ktoś się na niej poznał. Co niektórzy skomentowali, że trochę 
późno, ale lepiej… Lepszej wiadomości nie mogłam usłyszeć na początek
roku! Hurrrra!

Wtorek 1.09.2015 r.

ni biegną niesamowicie szybko. Dziś było uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego. Dopiero byłam na żaglach, dopiero były wakacje… uroczy-

stość była ładna, krótka, elegancka. Miło było się spotkać z koleżankami, 
z kolegami też… choć mężczyzn u nas jak na lekarstwo.

Popołudnie spędziłam w U. Poproszono mnie o mały wykład i zajęcia
warsztatowe dla pań poszukujących pracy. Mam dodatkowe kwalifikacje 
z doradztwa zawodowego i czasami trafi mi się coś z tej dziedziny. Kursantki
były przeurocze, chętne do pracy, ciekawe, dyskutowały. Warsztaty z nimi to
była prawdziwa przyjemność. Zgodziłam się na te zajęcia jakiś czas temu 
i nawet nie pomyślałam o zapłacie. Czasami warto coś zrobić, nawet bez za-
robku, warto się zaprezentować i poznać nowych ludzi. Po zajęciach podeszła
pani księgowa, wręczyła mi umowę i zapłatę. Jaka miła niespodzianka! 

Wracając zatrzymałam się u J., która mieszka przy trasie do U. Nic nie
powiedziała, a okazało się, że miała urodziny. Zaprosiła naszą rozrywkową
szkolną paczkę, czyli nauki ścisłe, język polski i przedmioty artystyczne. 
W takim składzie czujemy się najlepiej. Dobrze, że zabrałam z sobą czeko-
ladki i butelkę wina. Było też kilka osób spoza szkoły. Jakiś marynarz z młodą
żoną, cały ubrany na czarno motocyklista z wielkim motorem, jakiś orygi-
nalny kucharz z mocno wydzierganymi rękoma… fajna ekipa. Było wesoło,
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ciekawie, aż żal było wracać i do tego jutro trzeba iść do szkoły… To był
dobry pomysł, żeby się spotkać. Ponarzekaliśmy, pośmialiśmy się i jutro ru-
szamy razem do szkoły! Damy radę!

Środa 2.09.2015 r.

am dużo spraw na głowie związanych z wyjazdem, z rejsem na Born-
holm. To zakupy, ubezpieczenie, ostatnie informacje… Mam nowe klasy

i nowych uczniów. Zaczynamy się poznawać. Pierwszaki są trochę przestra-
szone. Będzie dobrze kochani! Sporo czasu spędziłam u pedagoga, żeby za-
poznać się z opiniami i orzeczeniami. Jestem zaskoczona jak dużo jest dzieci
z najróżniejszymi schorzeniami, problemami. Czytałam i czytałam te doku-
menty. Za dużo tych informacji na jeden raz. Nie chcę niczego przegapić,
muszę się dobrze przygotować. Jutro muszę wiedzieć, jaki problem ma Cz.,
jak trafić do M., jak pomóc E. Mieliśmy też spotkanie naszego zespołu przed-
miotowego. Ustaliliśmy jak zawsze plan pracy. Jutro po południu płyniemy,
wszystko przygotowane. Codziennie sprawdzamy z kapitanem pogodę.
Ochłodziło się troszkę, ale jest dobrze, będzie wiatr, jak na wrzesień jest ok.
Rano będę miała lekcje jak zawsze a potem ok. 16.00 ruszamy z „mariny”!

Czwartek–Piątek 3–4.09.2015 r.

godnie z planem wyruszyliśmy z U. w czwartek po południu. Na na-
brzeżu czekali rodzice, całe rodziny, tak jakbyśmy wyruszali w rejs do-

okoła świata. Fajny klimat. Przyjechałam wcześniej, żeby się wszystkim zająć
i sprawdzić. Kapitan też pojawił się szybciej. Przygotował elektronikę, mapy
tradycyjne i te ściągnięte z systemu open cpn. Mieliśmy też 3 GPS-y, zapas
paliwa, ot tak na wszelki wypadek i dużo, dużo innych rzeczy (latarki na wy-
padek black outu i nawet świece do kolacji). Oczywiście każdy z komórką, 
a młodzież z przenośnymi głośnikami…

Dopisała nam pogoda, świeciło słońce i wiał silny wiatr. Po blisko 12 go-
dzinach nocnej żeglugi, męczących 4-godzinnych wachtach i walce z wysoka
falą, zobaczyliśmy brzegi „najpiękniejszej perły Bałtyku”. Nie ma przesady 
w tym stwierdzeniu. Bornholm i pobliskie wyspy Christianso, Fridrikso i Gra-
esholm, są wyjątkowe. Wszyscy mieliśmy wrażenie, że na tych małych wy-
sepkach dosłownie czas się zatrzymał. Malownicze widoki, małe jak z baj-
ki, ale wypielęgnowane i bardzo kolorowe chaty, zadbane ogródki z bujną 
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roślinnością, mariny, porty, latarnie, charakterystyczne wędzarnie, wiatraki 
i zabytkowe kościoły. Klimat zwłaszcza wysp Christianso i Fridrikso szcze-
gólnie nam się spodobał. Wystarczyły zaledwie 2 godziny, żeby spacerkiem
obejść wyspy dookoła. Są one połączone ruchomym, wiszącym mostem wy-
kończonym królewską koroną pod którą turyści robią sobie pamiątkowe
zdjęcia. Mieszka tam zaledwie 100 osób. Wyspy zostały „odkryte” przez ar-
tystów, szczególnie malarzy, którzy urzeczeni surową, kamienistą urodą wysp
zaczęli się na nich osiedlać. Podobny zachwyt budzą wyspy u miłośników
flory i fauny, bardzo tutaj unikatowej. Niespotykana przyroda, malowniczość
miejscowej zabudowy, pozostałości dawnych fortyfikacji, potężne armaty, 
a przede wszystkim wyjątkowy charakter wysepek przyciągają corocznie
ponad 80.000 turystów! Trzecia wyspa Graesholm jest niezamieszkała, i sta-
nowi w całości rezerwat przyrodniczy, gromadzący wiele rzadkich gatunków
ptaków, m.in. alki oraz unikatową roślinność. Istniejąca na wyspach stacja
ornitologiczna prowadzi rozległe badania nad ptactwem.

Po południu popłynęliśmy do miasteczka portowego Allinge. Po wy-
konaniu niezbędnych prac bosmańskich, zabezpieczeniu jachtu i wspólnym
posiłku, pomimo zmęczenia, późnym wieczorem z ciekawością zwiedziliśmy
marinę i miasto. Sezon turystyczny na Bornholmie właśnie się skończył,
wszędzie było cicho i spokojnie. Podziwialiśmy zadbane domy z oknami bez
firanek, roślinność, czyste ulice, zabytki, piękne hotele i ścieżki rowerowe
ciągnące się kilometrami dokoła wyspy. 

Sobota–Niedziela 5–6.09.2015 r.

astępnym przystankiem naszej szkolnej morskiej ekspedycji były blisko
80-cio metrowe klify skał Hammeren i ruiny potężnego zamku Ham-

mershusen. Zobaczyliśmy także pobliskie kamieniołomy z malowniczymi
jeziorami. Na każdym kroku powiewały duńskie flagi. Duże na obiektach
państwowych, ratuszach, latarniach, warowniach i zupełnie malutkie w po-
bliżu domostw. Kolejnym portem była stolica wyspy Ronne. To największe
miasto i port morski na duńskiej wyspie Bornholm. W mieście znajduje się
polski konsulat honorowy. Miasto ma 13 904 mieszkańców co stanowi ok.
1/3 całej populacji wyspy. Ronne jest głównym punktem administracyjnym
i kulturalnym wyspy. Centrum miasta było gwarne i głośne, dla turystów są
tu liczne sklepy z najnowszymi kolekcjami, restauracje z kwiatową oprawą,
małe, klimatyczne kafejki i bodegi z prawdziwym ogniem w olbrzymich lam-
pionach na ulicach. Przed domami mieszkańców dużo kwiatów, oryginalne
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ogrodzenia w większości z kamienia, starannie przycięta trawa i szaraki bie-
gające o zmierzchu… Trudno to wszystko opisać…

Po blisko 80-ciu godzinach podróży (ponad 40 pod żaglami, 12 na sil-
niku, 23 postoju) i przepłynięciu 208 mil morskich (1 nautical mile =1852,8
m) prawie o północy powróciliśmy do U., gdzie na nabrzeżu czekali stęsk-
nieni rodzice. Była to zupełnie inna wycieczka. Rejs 14-sto metrowym drew-
nianym jachtem, który waży ponad 16 ton to ogromne przeżycie. Największą
prędkość uzyskaliśmy pierwszej nocy: 7 węzłów na godzinę. Węzeł to jed-
nostka prędkości stosowana w żegludze, równa 1 mili morskiej na godzinę
(1,85 km/godz). Poznaliśmy też gorzki smak flauty na morzu, kiedy serce
rwie się do domu, do kraju… a wiatru… niestety nie ma. 

Krajoznawczo-turystyczny cel naszej żeglarskiej ekspedycji został osią-
gnięty, poznaliśmy kraj naszych sąsiadów i jego urokliwe wyspy. Młodzież
po raz pierwszy popłynęła w rejs morski, poznała żeglarstwo, jako atrakcyj-
ny sposób spędzania czasu wolnego i ciekawą formę aktywności fizycznej.
Wszyscy uczyli się podstawowych prac bosmańskich, dobrych praktyk że-
glarskich i ABC żeglowania. Taki rejs to również doskonała możliwość 
zastosowania języków obcych w praktyce: w porcie, w marinie, kawiarni,
sklepie itd. Na Bornholmie najwięcej jest turystów z Niemiec i Anglii, więc
kto chce może do woli ćwiczyć właśnie te dwa języki. Niestety, język duński
nie należy do najłatwiejszych…W pamięci pozostaną nam na długo nie tylko
piękne widoki, ale też kolacje w marinach przy świecach czy nocne, wspólne
śpiewanie szant na pełnym morzu…

Była to wyjątkowa żeglarska promocja naszej szkoły i miasta! Warto
podkreślić, że olbrzymie logo S. znajduje się na grocie, czyli głównym żaglu
jachtu. Celem rejsu była również popularyzacja żeglarstwa, turystyki wodnej,
kultury marynistycznej wśród dzieci i młodzieży a także nauczycieli słup-
skich szkół, szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego. W trakcie rejsu
powstał film promujący edukację i wychowanie morskie a także uczestni-
czące w przedsięwzięciu zaprzyjaźnione szkoły. Założenia rejsu były zgodne
z ustaleniami Konferencji pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego upo-
wszechniającej P. Program Edukacji Morskiej.

Wspólny rejs, spanie w kajutach, przygotowywanie posiłków w kambu-
zie, przebywanie na małej powierzchni jachtu integruje grupę i jest praw-
dziwą próbą charakteru. Ten trudny egzamin na morzu śpiewająco zdali
następujący uczniowie: A. M., B. G., C. T., D. S. i Z. H. Na zakończenie rejsu
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat. Podziękowaliśmy ka-
pitanowi W. W. za wspólną morską przygodę i komandor Jacht Klubu U. roz-
kosznej R. za pomoc w organizacji rejsu.
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Bardzo podobały mi się słowa K. na zakończenie rejsu. To takie sponta-
niczne i naturalne podsumowanie… najlepsze podsumowanie naszego rejsu
dokoła Bornholmu: „Nawet nie myślałem, że będzie tak fajnie!” Teraz mogę
się szczerze przyznać. Ja też nawet nie myślałam, że będzie aż tak fajnie!

Poniedziałek 7.09.2015 r.

róciliśmy kilkanaście godzin później niż planowaliśmy. Było już grubo
po północy. Musieliśmy jak zawsze sklarować cały jacht, przenieść rze-

czy i takie tam… Gdzieś tak ok. trzeciej w nocy, a może trochę później byłam
w domu. Spałam niewiele, znowu rozkołysała mi się głowa. Byłam zmęczona,
ale bardzo szczęśliwa. To była super przygoda. Rodzice dziękowali za całe
przedsięwzięcie. Janek był dumny, bo w nocy kierował jachtem i poradził
sobie świetnie w porcie. To był taki inny, pozytywny wyjazd, taka żeglarska
szkoła i wielka przygoda. Kapitan uścisnął mi rękę i powiedział, że ze mną
popłynie zawsze i wszędzie…

Czy nie pięknie? Taka mocno zmęczona, ale dumna z samego rana za-
meldowałam się w szkole. Moje koleżanki z mieszanej katedry matematyczno-
-polsko-artystycznej pogratulowały mi serdecznie całego przedsięwzięcia.
Usłyszałam też coś niefajnego. Kolega C. stary kawaler, wiecznie niezado-
wolony ze wszystkiego (tacy nauczyciele nie powinni już uczyć!) strasznie
psioczył, że ledwo zaczęła się szkoła a ja już sobie pojechałam na wycieczkę
zamiast pracować. No to był taki zimny prysznic. Nigdy nie skomentowałbym
kogokolwiek czy czegokolwiek w ten sposób. Nawet nie chciało mi się z nim
gadać… głupek!

Wtorek 8.09.2015 r.

astanawiałam się, co zrobić z tym wrednym komentarzem mojego kolegi?
Stwierdziłam, że tego tak nie zostawię. Żałowałam, że kiedy złapałam 

dyrektorkę na kłamstwie – odpuściłam. Ona była czerwona jak burak, jąkała
się – czułam się wtedy wygraną. I ta satysfakcja mi wystarczyła. Potem po-
myślałam, że powinnam to zgłosić do szefa albo do dyrektora w urzędzie
miejskim. Powinnam, ale wtedy odpuściłam. No i żałowałam.

Nie lubię niejasnych sytuacji i złośliwych komentarzy za plecami. Wolę
szybko wyjaśnić o co chodzi. Tak jest lepiej. Poprosiłam dyrektora o zebranie
całego zespołu. Krótko i dobitnie powiedziałam, co myślę o takich uwagach
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i poprosiłam o wyjaśnienie. Myślałam, że mój kolega zaprzeczy. Powie, że to
pomyłka, nie wie o co chodzi… to co się stało przeszło moje najśmielsze
oczekiwania. Kolega wybuchnął jadem, zawiścią, jakimś żalem. Jakimś wiel-
kim, niezrozumiałym żalem za całe swoje życie. Wszystko skrytykował,
żaden mój argument do niego nie przemawiał. Według niego: pojechałam
sobie na prywatną wycieczkę, zabrałam garstkę dzieci, 2 dni mnie nie było
w szkole itd. To, co mówiłam, a mówiłam spokojnie, dobitnie w ogóle do
niego nie docierało: jacht ma tylko 10 miejsc, rodzice się zgodzili, dzieci
szczęśliwe, żeglarska przygoda ich życia, wyjazd za grosze, po kosztach, taka
reklama szkoły i promocja! Jak grochem o ścianę! Nikt więcej się nie odzy-
wał. Nasz dyrektor tylko się przysłuchiwał tej niesympatycznej wymianie
zdań. Nawet zaczynałam myśleć, czemu milczy? Przecież to ja mam rację!
Nie pojechałam sobie na wycieczkę! To nie była prywatna wycieczka. Cel
był inny. Owszem, przy okazji było dużo wrażeń, wszyscy się dobrze bawi-
liśmy. I o to przecież też chodziło. Dyrektor w końcu zabrał głos. Powiedział
dla mnie kilka oczywistych rzeczy i poruszył parę kwestii. Na koniec podsu-
mował: rozumiem C. że masz do mnie pretensje, bo to ja na ten wyjazd
dałem zgodę. Kolega zaniemówił. Nagle ucichł. Skończyła się cała ta bzdur-
na dyskusja. Zapadła długa cisza. Chyba dotarło do mojego zbuntowanego
kolegi, że trochę się zagalopował. W takich właśnie klimatach, świeżo wy-
kopanych toporów wojennych, rozstaliśmy się i poszliśmy do domów. Mówi
się trudno. Jak mu się zachciało wojenki to będzie ją miał. Generalnie lu-
bię ciszę, spokój, harmonię w życiu, w rodzinie. Mam przyjaciół, raczej je-
stem bezproblemowa i nie zależy mi na takich sytuacjach. Chyba nikomu
nie zależy, ale nie mogę też milczeć i udawać, że jest mi ok. No, ale co było
robić. Mamy początek roku i będziemy wrogami??? To nie ja zaczęłam, więc
trudno… wojna!!!

Środa 9.09.2015 r.

ycie nie przestaje mnie zaskakiwać. Mówiąc szczerze to wczoraj byłam
wściekła, naprawdę wkurzona. Skoro, mój mały sukces aż tak zabolał…

to co ja mam zrobić? Mam udać, że jestem ślepa, głucha i głupia? Nigdy! 
I z takim bojowym nastawieniem pojawiłam się w pracy… C. jak tylko mnie
zobaczył poprosił o rozmowę na osobności. Bardzo mnie przepraszał. Powie-
dział, że to straszliwe nieporozumienie i on nie rozumie jak to się stało. Cała
wczorajsza rozmowa była, jak to powiedział w ogóle niepotrzebna i on nie
ma nic, naprawdę nic do mnie??? Tak to mówił, że gdyby nie to wczorajsze

253

S A H A R A

Ż

Codziennosc_srednia-sklad-po_kor-2_LUKASIK  16-10-20  07:58  Page 253



przykre wspomnienie to pomyślałabym, że mówi szczerze! No niech mi ktoś
wytłumaczy jak można być taką szują? 

Widocznie przemyślał całą sprawę i wybrał przeprosiny. Były nieszczere,
bo nie można zmienić tak radykalnie zdania w tak krótkim czasie. Zaniemó-
wiłam. Nie zależy mi na wojnie, ale tak szeroko otworzyły mi się oczy: z kim
ja pracuję? Jak nazwać takiego człowieka? 

Czwartek–Piątek 10–11.09.2015 r.

jest słodki i miły. Nadskakuje mi, aż niedobrze mi się robi. Niech sobie
będzie. Zraziłam się do człowieka. Nie ufam mu. Pracujemy razem, ale

niech się trzyma ode mnie z daleka… Tymczasem wśród szkolnych niusów
był i taki, że po całym spotkaniu z dyrektorem C. został poproszony jeszcze
raz do szefa. Jak niesie wieść: został nieźle przeczołgany! Przeczołgany!
Piękne słowo! Kwit esencja! No, to teraz rozumiem, jak można szybko zmie-
nić zdanie. No, ale dość o tym. Pracuję, prowadzę lekcje, poznaję młodzież,
szukam najlepszych rozwiązań. Już opanowałam (prawie) nowe nazwiska 
i imiona. Znów byłam u pedagoga posprawdzać opinie i orzeczenia o kształ-
ceniu specjalnym. W tym roku mam godziny wspomagania i rewalidację.
Piszę ipety, programy, tworze grupy wirtualne, szperam w Internecie, do-
uczam się…

Na sobotę G. zaplanowała rajd rowerami dla swojej klasy. Jest duże za-
interesowanie, więc chyba pojedziemy. Żeby tylko pogoda dopisała. No i tak
jak zawsze zakupy, gotowanie, jakieś pranie, spacer z psem… wróciła D. 
z pracy, to znaczy z Niemiec (bo tam pracuje). Na jej cześć K. robi kolacje 
i nas zaprosiła na piątkowy wieczór. Będzie jak zawsze wspaniale. Czasami
ktoś pyta: skąd się znamy? To takie proste. Z piaskownicy, chodziłyśmy razem
do przedszkola a potem do szkoły. Potem nasze dzieci chodziły do tej samej
szkoły i klasy. Chwilami nie mogę w to uwierzyć. No i jest super! 

Sobota 12.09.2015 r.

d rana nerwowo spoglądam w okno. Jest pochmurnie. Trochę mży. Co
będzie z naszym rajdem? Zgłosiło się prawie 40 osób! Pojechałam pod

szkołę. Pogoda z każdą chwilą była coraz lepsza. Pod szkołą było 37 osób do-
kładnie. Byli nauczyciele ze swoim dziećmi. Pod szkołę przyjechał też na ro-
werze nasz dyrektor w stroju kolarskim. Jeszcze takiej ilości młodzieży na
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zwykłym sobotnim rajdzie nie widziałam. Pojechaliśmy polami i lasami, żeby
było bezpiecznie. No i co powiedziałby mój kolega C. na to? Potrzebne są
takie imprezy czy nie? Owszem każda jest inna. Są imprezy nietypowe, inne,
niszowe, kameralne, co nie znaczy, że mało ważne (rejs żeglarski). Są też im-
prezy szkolne tak jak ta sobotnia: masowe, tłumne, głośne i gwarne… i bar-
dzo, bardzo fajnie. Osobiście uważam, że jedne i drugie są potrzebne. To
najlepszy sposób, żeby szybko poznać młodzież. A im ciekawsza i szersza
oferta szkoły, tym jest po prostu lepiej. Zrobiliśmy ogromną 40-sto kilome-
trową rowerową pętlę dokoła miasta. Potem podziwialiśmy wystawę malar-
stwa i pokaz szkolenia psów użytkowych. To był bardzo udany dzień. Nie
wiem jak dzieci, ale ja byłam bardzo zmęczona…

Niedziela 13.09.2015 r.

areszcie niedziela. Czas dla własnych dzieci, domu, siebie… jak dobrze
nigdzie się nie spieszyć. Byłam na długim spacerze z psem. Przygotowa-

łam niedzielny obiad. Nadrabiam braki i zaległości, czytam, powtarzam lek-
cje angielskiego… znajdę w poniedziałek jakiś kurs hiszpańskiego… ciągle
o tym myślę? Zaliczyłam już kurs podstawy, więc będzie mi łatwiej. Podoba
mi się Hiszpania, więc czemu nie?

Poniedziałek 14.09.2015 r.

d samego rana urywają się telefony. Jedziemy na nagranie „Familiady” 
28 września. Tym razem termin wszystkim pasuje. I nawet D. wiedziała,

kiedy z Niemiec przyjechać! Fajnie. Pojedziemy. Biegnę do pracy. Zaczął się
nowy tydzień. G. ma nowe pomysły. Jest prawdziwym żywiołem i całe 10 lat
młodsza… ach! Kolejny, nowy rajd rowerowy zaplanowany. Wycieczka w paź-
dzierniku? Jeśli tylko będą chętni… Dzwonek. Biegnę na lekcje. Szkolne życie
nabrało nowego tempa i coraz bardziej się rozkręca…
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yślę, że na początek powinnam się przedstawić i coś o sobie powie-
dzieć. Na szczegółowa prezentację myślę, że szkoda czasu, więc krótko;

mam 59 lat, jestem emerytowaną nauczycielką matematyki i mieszkam od
31 lat w małej wsi na Podkarpaciu. Już 7 lat jestem na emeryturze. W tym
czasie w moim życiu wydarzyło się bardzo wiele, były wesela dzieci, naro-
dziny wnuków, przeżyłam śmierć mamy, odeszło kilka innych bliskich osób,
zakończyło się trochę znajomości z czasów aktywności zawodowej, na-
wiązałam kilka nowych kontaktów towarzyskich i wreszcie zdałam sobie
sprawę, że jestem bardzo samotna i niepotrzebna. Więc potraktowałam ten
konkurs jako szansę na zwykłe wygadanie się. Mam rodzinę, ale wszyscy są
pochłonięci swoimi sprawami, aktywni zawodowo, zapracowani i zestre-
sowani, więc nie mają ani czasu, ani chęci by usiąść i czasem z mamuśką
(żoną!) pogadać. Złapałam się na tym, że podczas spotkań towarzyskich
gadam za dużo. Chcę by mnie wysłuchano, bo mam jeszcze coś do powie-
dzenia, jeszcze nie jestem aż taką tetryczką, która nie wie i nie rozumie co
się w świecie dzieje. Ale zauważyłam też, że czasem to słuchaczy denerwuje.
Więc stop, pora na zmianę. Postanowiłam, że jak to dzisiaj modne, podzielę
się swoją prywatnością, ale żeby choć troszkę wykazać się oryginalnością,
to ze sobą. Przez najbliższy miesiąc (14 sierpnia do 13 września 2015r.) będę
opisywała w „Listach do M.” wydarzenia, które determinowały moje życie
w tym czasie i dzieliła się przemyśleniami o życiu, polityce, szkole i koniecz-
nie marzeniami. A więc pióro w dłoń.

M

Niepotrzebna
Kobieta, 59 lat

Mężatka
Nauczycielka emerytowana
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List 1

Witaj M.!

onkurs, w którym biorę udział, wywołuje we mnie lawinę wspomnień.
W 1984 roku podjęłam decyzję o dalszym dorosłym i rodzinnym życiu.

Mimo marzeń nie pozostałam w Krakowie i podjęłam decyzję o wyjeździe
pod K. (mój mąż tylko tam widział możliwość zamieszkania, a ja głupia nie
myślałam, tylko patrzyłam na świat oczami zakochanej kobiety), gdzie dzięki
pomocy teściów wybudowaliśmy wspólnie z mężem dom (który dzisiaj jest
pusty), pracowaliśmy oboje w absolutnie nie swoich zawodach i musieliśmy
zmieniać i poszerzać kwalifikacje. Wykształciliśmy dzieci, a ponieważ wcześ-
nie, bo jeszcze podczas studiów rozpoczęłam pracę, więc mogłam skorzy-
stać z wcześniejszej emerytury. Czy dobrze zrobiłaś i czy były inne opcje?
Jedna była na pewno. Pozostać w pracy i nie patrząc na innych robić swoje.
Ale wydawało mi się, że skoro ja mam prawo do emerytury, to w porządku
będzie gdy zwolnię etat dla kogoś młodszego, by i on mógł zarabiać na swoją
emeryturę. Sądziłam, że mając solidne kwalifikacje i długą praktykę, bez pro-
blemu będę dorabiać. Altruistka, w efekcie zastałam na kiepściutkiej emery-
turce i tak to trwa.

K. 30 lat temu było całkiem sporym ośrodkiem przemysłowym. Zatrud-
nienie w fabrykach i różnych mniejszych zakładach znajdowali mieszkańcy
miasta i wielu okolicznych wsi. Była praca dla ludzi z wyższym, średnim, za-
wodowym wykształceniem oraz dla bezzawodowców. Chociaż i 30–40 lat
temu o pracę odpowiadającą kwalifikacjom absolwenta wyższej uczelni też
nie było tu łatwo. Dlatego ja, inżynier mechanik ukończyłam matematykę, 
a mąż inżynier mechanik prawo podatkowe. Więc gdy czytałam wczoraj in-
formacje o braku pracy, frustracjach młodzieży kończącej studia, to ze złością
myślę, dlaczego nikt ich nie przestrzega, nie uczula, że nie studia są prze-
pustką do przyszłości lecz dobre studia na poszukiwanym kierunku, lub
dobry zawód. Kolejne roczniki młodzieży, które przez specyficzne wycho-
wanie (rodzice dbają by ich pociechy nie wiedziały co to stres, otaczane są
przesadną opieką) nie są przygotowane na życiowe porażki. A to jest kon-
kretna informacja dla tych, którzy dzisiaj wybierają swoją przyszłość za-
wodową i dla tych, którzy im w tej materii pomagają. Trzeba pamiętać, że
gospodarka może wchłonąć pewną określoną liczbę magistrów i licencjatów
określonych specjalności, natomiast pozostali będą musieli albo przekwali-
fikować się (tak jak my to robiliśmy już 30 lat temu) lub też znaleźć zatrud-
nienie niekoniecznie odpowiadające ich wykształceniu czy aspiracjom. Dla
części naszych znajomych, zresztą i moich dawnych współpracowników chęć
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dokształcania i doskonalenia się jest, że tak powiem dziwactwem. Zdaniem
wielu, ukończona kiedyś szkoła to dość. Konieczność szkolenia, nawet krót-
kiego, traktowana jest jak zamach na wolność osobistą. I w zasadzie nic się
w tej materii nie zmienia, oprócz wykazu kierunków i specjalności bardziej
lub mniej przydatnych na rynku pracy. Akurat teraz w J. (męża) rodzinie kil-
koro nastolatków ukończyło gimnazjum – P. i T. i zdało maturę – I. Z tej racji,
każdy z nas niejako czuje się w obowiązku coś doradzić. Ale radzić, to znaczy
też brać na siebie część odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji.
A z tego już nie każdy zdaje sobie sprawę. Oczywiście współczesna młodzież
jest bardziej otwarta na wyjazdy za pracą, a później budowanie swojego życia
w miejscu w jej mniemaniu najbardziej przyjaznym. Cóż za takie przyjazne
miejsce bardzo trudno uznać południową część P. Bo tutaj zapotrzebowania
na pracowników i to takich, którzy oczekiwaliby godnego wynagrodzenia za
pracę nie ma prawie wcale. Również tworzenie własnej działalności jest ry-
zykowne. A to dlatego, że środowisko nastawione jest na samowystarczal-
ność. Obserwowałam przez wiele lat jak tworzyły się i znikały z mapy okolicy
zakłady usługowe. Bardzo niewielkie znaczenie miała branża, bo lokalna spo-
łeczność zaspakaja większość tych potrzeb we własnym zakresie. Na przykład
mechanikiem jest sąsiad, kucharką koleżanka, fryzjerką córka, a szewcem
dziadzio. Tylko niewielka grupa specjalistycznych firm trwa na rynku dłużej,
dotyczy to prac na wysokościach, warsztatów samochodowych specjalizują-
cych się w instalacjach elektrycznych czy gabinetów lekarskich. Ta samowy-
starczalność nie zawsze przekłada się na jakość, ale pozwala zaoszczędzić.
Co czynię niemal każdego dnia, rezygnując z ukochanych podróży, teatru
czy filharmonii. Zadawalam się telewizją i radiem. No i pisaniem listów do
Ciebie. 

Pozdrawiam M.

List 2

Droga M.!

itaj, od poprzedniego mojego listu minęło niewiele czasu, ale jak się do-
myślasz, wydarzyło się sporo. Kończą się wakacje i mimo ogromnego

zmęczenia jest mi trochę smutno, że wnuki wyjechały. Za rok już nie będzie
tak samo, na pewno babcia nie będzie już tak potrzebna, bo będą samodziel-
niejsi. Do zabawy będą woleli inne towarzystwo, rówieśników i starszych 
kolegów, a nie nadopiekuńczej babci. Wiesz przecież, że po wypadku T., który
wydarzył się kiedy był pod moją opieką, jestem bardzo zestresowana gdy 
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zostaję z nimi sama. To normalne, ale przeżywam to bardzo. Latem przez nasz
dom przewinęło się sporo ludzi, znajomi i rodzina. Przez ostatni rok życia
mamy, niewiele osób do nas zaglądało. Wciąż nie potrafimy oswoić śmierci.
Nie wiadomo, jak się zachowywać. Co i jak mówić, pocieszać czy milczeć.
Udawać niewiedzę czy po prostu uciec. Ta ostatnia opcja jest chyba najczęstsza
i dlatego u kresu życia stają przy odchodzącym tylko nieliczni.

Spotkania w letnie wieczory (tak było i wczoraj) były okazją do wymiany
opinii, często bardzo emocjonalnych i nierzadko bulwersujących. Pewnie te
nasze przepychanki słowne oraz czasem wypowiedzi różnych, przypadko-
wych osób traktuję bardzo osobiście. Myślę tu nie o poglądach czy przeko-
naniach, ale umiejętnościach dyskusji i jednocześnie formułowania opinii 
w sytuacji braku podstawowej wiedzy przedmiotowej przy częstej nieumie-
jętności logicznego rozumowania, wiązania faktów i wyciągania wniosków.
Traktuję to swoją jako nauczyciela porażkę. Różne mody trafiają i do oświaty.
Ponieważ uczyłam matematyki, często od rodziców słyszałam, że dziecko nie
umie bo nie rozumie. No bo jak tu odpowiedzieć na pytanie czego nie rozu-
mie, kiedy o nauce własnej pociechy niewiele się wie. Często słyszałam, że
wszystkiego. Nie wszyscy rodzice i uczniowie chcieli cierpliwe wysłuchać
diagnozy o konieczności poznania języka matematyki, później konieczności
rozpoczynania nauki od rozwiązywania elementarnych problemów i co naj-
ważniejsze systematycznej pracy. Takim moim ulubionym przykładem na
celowość uczenia się matematyki, który przytaczałam uczniom była praca
lekarza, który jak matematyk najpierw diagnozuje (zbiera informacje, wyniki
badań i rozumuje), potem dobiera narzędzia (leki, procedury) i wreszcie
sprawdza efekty i celowość wybranej terapii. Matematyka jak pamiętasz, co
zawsze powtarzałam to nie rachunki, matematyka to nauka przygotowująca
człowieka do świadomego i odpowiedzialnego życia.

Od pewnego czasu obserwuję, że coraz rzadziej ujawniamy swoje po-
glądy polityczne, społeczne, opinie o edukacji czy gospodarce, kościele, 
a nawet o sąsiadach. Ktoś, kto wyraża inne zdanie niż dyskutanci bardzo
często jest delikatnie mówiąc negatywnie postrzegany. Najlepiej narzekać,
mieć pretensje, krytykować , ale zgodnie z opiniami zgromadzonych. W jed-
nym, w zasadzie byliśmy zgodni, że dopóki młode pokolenie nie przejmie
sterów, dopóty większość zmian polityczno-społeczno-gospodarczych będzie
takich po staremu-nowemu czy też po nowemu-staremu. Ale młodzież za
bardzo się do działania w polityce nie rwie, za to ostro neguje to co jest. Nie
jestem tak odważna by jednoznacznie powiedzieć co lub kto zawinił, ale
wiem że ta ogromna aktywność społeczna szczególnie na wsi, gdzie miesz-
kańcy społecznie budowali drogi, wodociągi, zakładali komitety organizujące
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prace przy powstawaniu przedszkoli czy świetlic, dzisiaj nie istnieje. Zadania
przejęły samorządy i instytucje, ale czy czegoś nie szkoda. Jak myślisz?

Pozdrawiam M.

List 3

Droga M.!

itaj, rozumiem, że sytuacja materialna w jakiej się znajdujesz nie jest
komfortowa. Jak wielu emerytów. Ja cały czas zastanawiam się, w jaki

sposób dorobić trochę do emerytury. W którejś z gazet przeczytałam, że rząd
planuje na 2016 r. podwyżkę dla emerytów rzędu 5 zł. To jakiś obłęd. Oczy-
wiście ugrupowania przygotowujące się do przejęcia władzy po jesiennych
wyborach coś tam obiecują. Ale po pierwsze po objęciu rządów muszą zbi-
lansować budżet, a potem wybrać najważniejsze zadania do realizacji. Nie
chce mi się wierzyć, żeby tym priorytetem objęci zostali emeryci. Najsmut-
niejsze w tym wszystkim jest to, że jest nas bardzo wielu, którzy wcale nie
chcemy jałmużny, tylko umożliwienia pracy na może trochę mniejszych
obrotach. Wtedy wypracowana emerytura rekompensowała by mniejszy wy-
miar etatu, prostsze zadania czy wreszcie kiepskie zdrowie. Np. ty mogłabyś
dzielić się swoją energią, wiedzą i doświadczeniem. Myślę też, że rozsądne
jest by starsi usuwali się z etatów robiąc miejsca młodym, a zamiast tego
mogli dorabiać do swoich niewysokich świadczeń. Tylko problem jest w tym,
że doświadczenie i wiedza są mniej cenne dla pracodawców niż młodość 
i mobilność. Dam ci przykład. Moja sąsiadka (30+) poszukuje pracy. Jest
ładna i zgrabna, ukończyła szkołę handlową, ale nie pracowała kilka lat, bo
wychowywała dzieci. Znalazła ofertę pracy na stanowisko sprzedawczyni 
w sklepie obuwniczym. I co? Ano nic, rozmowa kwalifikacyjna przebiegła
nawet miło lecz podejmując decyzję o odrzuceniu jej kandydatury właściciel
powiedział: „wie pani, wszystko by było w porządku, ale ja szukam dziew-
czyny, a nie kobiety, bo to obowiązki i rodzina”.

Każdy dzień przynosi coraz to nowe wyzwania. Kiedy człowiek jest
młody i zabiegany, to nie zauważa upływu czasu. W pewnej chwili ja też
uzmysłowiłam sobie, że coraz częściej powtarzam słowa mojej babci czy
mamy o tym co było, jak warto zrobić, lubię przestrzegać przed porażkami.
I nie przemawia do mnie porzekadło o tym, że każdy musi się uczyć na swo-
ich błędach, no bo po co je w ogóle popełniać, szczególnie gdy ktoś ostrzegł?
Na przykład zmiany polityczne, najpierw wybory prezydenckie i za chwilę
do sejmu i senatu. Dojdzie na pewno do zmian rządzącej opcji politycznej,
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co rozpala emocje i powoduje kłótnie w zgodnych rodzinach. Zazdroszczę
tym, którzy w wyborach październikowych (zwycięstwo PiS) upatrują leku
na dolegliwości nękające społeczeństwo. A jest ich sporo. Zresztą Prezydent
Duda skutecznie te nadzieje rozbudził. Po pierwsze oczekiwania materialne,
a co za tym idzie miejsca pracy, zdrowe zasady zatrudniania, pomoc socjalna
(a to znaczy, że młodzi i zdrowi powinni pracować, a pomaga się chorym,
starym. Ktoś powie – „a dzieci?”. Dzieci mają rodziców, którzy są za nie odpo-
wiedzialni i tyle. A tu, system zapomóg nawet w ramach funduszy socjalnych
jeszcze gdzieniegdzie istniejących często działa na zasadzie udowodnienia
swojego dziadostwa, a nie faktycznych potrzeb. Pamiętam jak pewnego razu
przyszła do szkoły mama ubiegająca się o stypendium szkolne czy wyprawkę
dla swojej córki. Ojciec z druga córką mieszkał i pracował w Anglii. Ta nie
zaaklimatyzowała się tam, więc mama wróciła do Polski. Kobieta przyniosła
zaświadczenie o dochodach w kwocie 100,00 zł i złożyła wniosek o stypen-
dium w kwocie 50,00 zł. I co ty na to? Bez komentarza.). Marzy mi się, że
emerytom ZUS będzie przeliczał emerytury zgodnie z posiadanym wskaź-
nikiem w/g bieżących kwot wynagrodzenia i nigdy nie będzie już „starych
portfeli”, lekarze zobaczą w pacjentach ludzi, a politycy poczują odpowie-
dzialność za kraj, itd., itp. Czyli baju, baju będziesz w raju. Słyszałam kiedyś
fajny dowcip o nowym dyrektorze, który obiecuje załodze, że… , a księgowy
wchodzi w słowo: – jak będą pieniądze. I tyle. Ale to sama wiesz, nie tylko
pieniądze są ważne. Najważniejszy jest człowiek. A gdy czytam wypowiedzi
respondentów na różnych forach, to czasem mam wątpliwości, czy mam
rację, a może to ja jestem jakaś inna. Pewnie niedzisiejsza i bardzo naiwna.
Jak myślisz?

Pozdrawiam M.

List 4

Droga M.!

itaj, myślę, że odpoczęłaś już po wakacyjnym chaosie, a ponieważ po-
lityka dominuje w codziennych i odświętnych rozmowach, to i my mu-

simy o politykę (niekoniecznie tę wielką, ale może chociaż pogadamy o roli
mediów?) zahaczyć. Nie pytam cię o Twoje sympatie polityczne, ale pomyśl
czy ludzie w swych wyborach kierują się swoją wiedzą (doświadczeniem) 
i czy łatwo media sterują ludźmi. Podam ci przykład. Uff, kilka dni temu
byłam na spotkaniu towarzyskim w gronie średnio znanych mi osób. Po po-
czątkowych pytaniach o dzieci, wnuki i uwagach o pogodzie, zebrani rozpo-
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częli dyskusję o bieżących wydarzeniach. Miałam nieodparte wrażenie, że
nie wiedzą o czym mówią. Czytali chyba same tytuły w najróżniejszych bru-
kowcach, lub oglądali pseudointerwencyjne programy w telewizji. Mój ró-
wieśnik, emeryt emocjonalnie wypowiadał się o bulwersujących tekstach 
w podręczniku dla klasy I (chodzi o tekst o rodzicach niebiologicznych). Gdy
zapytałam, czy czytał ten tekst nic nie odpowiedział, ale wie (nie wiem co
wie, ale wie), więc narażając się towarzystwu dalej drążyłam temat i zapyta-
łam czy dziecko adoptowane powinno znać prawdę o swojej adopcji i tu usły-
szałam odpowiedź: nie i komentarz, że rodzice to rodzice i już. Zbaraniałam,
bo przecież adoptowane są lub tworzone są rodziny zastępcze dla dzieci 
w różnym wieku i trudno wymagać, by w każdej sytuacji akceptowalne dla
obu stron było posługiwanie się zwrotem mamo czy tato. Trochę przecież
wiem jak to działa, raz przez lata pracy, a dwa, bo moi rodzice zostali rodzi-
cami zastępczymi dla mojego siostrzeńca gdy siostra zmarła. Żeby gadać to
trzeba chociaż wiedzieć o czym. Fakt, użycie terminu „niby rodzice” dla nie-
których może wydawać się niefortunne, ale trudno jest używając słownictwa
zrozumiałego 6–7 latkowi wyjaśnić specyfikę sytuacji rodzinnej dziecka
adoptowanego. A wiedzieć o tym powinni, bo i w ich otoczeniu mogą być
dzieci z takich rodzin.

Zaobserwowałam kiedyś, że dzieci, gdy ich się nie izoluje sztucznie od
trudnych tematów jak np. śmierć, choroba, niepełnosprawność czy upo-
śledzenie (gdy umierała moja mama dorośli unikali jej pokoju choć była 
w zasadzie bez kontaktu, pytali telefonicznie jak jej zdrowie i umykali, zaś
prawnukowie (2, 4, 6 i 8 lat) normalnie wchodzili do pokoju babci, grzebali
na półkach i rozmawiali) bardzo naturalne przyjmują trudne sytuacje.

Potem były inne tematy, które podgrzały atmosferę, a mnie upewniły,
że ci najbardziej zacietrzewieni i nastawieni na nie, są na nie, ale dlaczego to
już nie bardzo wiedzą. Takim podgrzewającym atmosferę hasłem był termin
przyjazny urząd. Wszyscy ochoczo przytakiwali, przytaczali trudności w za-
łatwieniu urzędowych spraw. A J. wyrwał się i powiedział, że on do urzędu
nie chodzi, żeby szukać przyjaciół ale załatwiać konkretne sprawy. A pro-
blemy wynikają z nieczytelnych przepisów, które stanowi parlament. Towa-
rzystwo zamilkło i szybko zmienił się temat rozmów. 

Faktem jest, że ludzie nie czytają dokumentów, umów, a przepisów 
ani tyle. Po śmierci mamy walczyłam z ZUS-em o należne mi świadczenie.
Przepychanki trwały 4 miesiące, otrzymywałam coraz to inne odpowiedzi
na moje pisma. Ale uparłam się, spędziłam wiele czasu czytając przepisy, 
orzecznictwo sądowe i opisy spraw podobnych do mnie petentów. W końcu
wygrałam, ale co w tym ważne? 
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Pamiętasz, uczyłyśmy naszych uczniów, że czytanie to nie odróżnianie
liter, najpierw należy dobrze przeczytać tekst zadania i go zrozumieć, potem
zrobić analizę, potem rozwiązać problem, sprawdzić z zadanymi warunkami
i dopiero podać odpowiedź. Oczywiście to tak w skrócie, ale to takie mini-
mum. No i co, znowu kamyczek do ogródka naszej edukacji. Jak myślisz, 
czy powszechne stosowanie uzupełnianek, wypełnianek i testów, pozbawia
uczniów możliwości nauczenia się budowania wypowiedzi pełnych, zawie-
rających uzasadnienia, własne i przytoczone opinie, zawierające odniesienia
i konteksty. Test wyboru tego nie wymaga. Oprócz tego nikt młodego czło-
wieka nie słucha, czyżbyśmy nie byli ciekawi co młodzież ma nam do powie-
dzenia? Nie sądzisz?

Pozdrawiam M.

List 5

Droga M.!

itaj, wczoraj przeglądałam różne pamiątki w mojej szafce pamiątek. 
I okazało się, że większość tych drobiazgów łączy się z moją pracą

nauczycielską. Bardzo brakuje mi tej pracy, wiesz? Zbliża się nowy rok
szkolny. I znów temat szkoły, nauki i nauczycieli wraca w rozmowach i po-
gawędkach. Kilka dni temu, podczas imienin teściowej tematem domi-
nującym była szkoła. Niestety bardzo trudno było mi cierpliwie słuchać
niepochlebnych i napastliwych, a moim zdaniem bardzo często niespra-
wiedliwych ocen pracy szkół i nauczycieli. W tym zawodzie pracują mi-
strzowie, rzemieślnicy i nieudacznicy. Oczywiście wiele zależy od przy-
gotowania do pracy nauczycielskiej podczas studiów, ale obecnie przed
nauczycielami stoją wyzwania, o których ich starszym kolegom nie śniło
się. Mam na myśli cały obszar relacji podmiotów społeczności szkolnej.
Kilkanaście lat temu nauczyciel posiadał autorytet niejako przypisany do
jego funkcji. A zatem zupełnie wyjątkowo spotykał się z podważaniem swo-
ich ocen i decyzji przez uczniów i rodziców. W jednostkowych przypad-
kach narażony był na poniżające i obraźliwe zachowanie ze strony uczniów,
zresztą nie mieli oni tak doskonałych narzędzi do komunikowania się jak
telefonia komórkowa czy Internet. Rodzice w większości tworzyli z na-
uczycielami jednolity front wychowawczy. Oczywiście mówię o relacjach
podmiotów społeczności szkolnej w skrócie i ogromnym uproszczeniu.
Wiemy również wszyscy z naszego doświadczenia szkolnego, że relacje
między uczniami nie zawsze są wzorowe.
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Na skutek rozwoju techniki w sytuacjach konfliktowych bądź nieakcep-
tacji do prześladowania, poniżania bądź ośmieszania wykorzystywane są na-
grania np. telefonem komórkowym. Nakręcane filmiki upubliczniane są na
portalach społecznościowych, wysyłane są obraźliwe sms czy wiadomości.
Nowością jest wykorzystywanie tychże narzędzi przeciwko nauczycielom.
Sama kiedyś tego doświadczyłam i bardzo trudno było mi wyrobić w sobie
postawę, że nic mnie to nie obchodzi, nie czytam i nie oglądam. Pamiętajmy
też, że nauczyciel jest funkcjonariuszem państwowym i z tego tytułu należy
mu się ochrona, a zatem np. dyrektor jak uzyska informację, że został on 
poniżony np. przez chamskie wpisy na Facebooku powinien powiadomić 
Policję. O byłabym zapomniała, jest jeszcze jeden sposób na „udupienie”
(przepraszam za słownictwo, ale to tutaj najlepiej pasuje), nauczyciela – za-
straszenie, że jak coś to uczeń się powiesi, otruje, ucieknie z domu lub po-
wiadomi media – najlepiej TVN. Działa świetnie. I znów nikt, ani MEN, 
ani związki zawodowe ani organy prowadzące nie podjęły trudu ujęcia pro-
blemu w ramy prawne. Stąd od czasu do mamy w telewizji interwencyjne
programy, które zamiast naświetlać rzetelnie problemy z góry wskazują win-
nych, nie szukając rozwiązań ani nie bacząc na obowiązujące normy współ-
życia czy prawo. Nasuwają mi się tutaj programy ukazujące niejednokrotnie
dramatycznie wydarzenia w szkołach. Zapał z jakim dziennikarze atakują
nauczycieli budzi we mnie zdziwienie. Oczywiście każdą patologię należy 
napiętnować, winnych ukarać, podobnym sytuacjom przeciwdziałać, szkolić
i edukować nauczycieli, rodziców i uczniów, ale czy zadaniem telewizji i in-
nych mediów jest podgrzewanie emocji? Szczególnie jeśli nie idzie za tym
edukacja. Nauka o prawach, obowiązkach, relacjach, szacunku dla drugiego
człowieka. Daleka jestem od gloryfikowania wszystkich nauczycieli, ale żeby
skazać to trzeba udowodnić winę.

Obejrzałam wczoraj fragment reportażu o prawdopodobnie samobój-
czej śmierci gimnazjalistki. W ocenie ojca była ona wynikiem zastraszenia
grupy uczniów przez wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektorkę. Zostali
oni przyłapani na publikowaniu w sieci filmików o swoich nauczycielach.
Uczniowie początkowo mówili, że nie było to nic takiego, ale w miarę upływu
czasu w wypowiedziach pojawił się termin, że nie było one AŻ takie straszne,
w domyśle aż tak poniżające bądź ośmieszające. W opinii ojca dziewczyny
do tragedii doszło w wyniku zastraszenia uczniów przez wychowawcę, pe-
dagoga i dyrektorkę szkoły. Miało to polegać na zagrożeniu uczniom, że 
o zajściu zostanie powiadomiona Policja, sąd rodzinny i grozi im kurator.
Ojciec namawiał dyrektorkę na rezygnację ze złożenia zawiadomienia na 
Policji, lecz ona nie wyraziła zgody i tłumaczyła, że to jej obowiązek. Nowa
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p.o. dyrektorka i nowa pedagog zmuszone do wystąpienia w telewizji na forum
rodziców mętnie coś mówiły o braku wiedzy, nieuczestniczeniu w zdarzeniu
i chęci pozyskania zaufania uczniów. Pan dziennikarz TTV nie próbował
nawet dowiedzieć (obejrzeć filmików) czegoś konkretnego o filmach, bez ko-
mentarza przyjął informację o popełnionym przestępstwie przez nauczyciela
czyli odkryciu filmików na prywatnym forum. Nie dowiedzieliśmy się na czym
polegało zastraszenie uczniów – czym im nauczyciele grozili, czy byli poniżani,
co dziewczynę tak przeraziło bądź załamało. Pan redaktor nie zainteresował
się słowami dyrektorki przekazanymi przez ojca uczennicy, a mianowicie 
o obowiązku dokonania zgłoszenia, chociaż powinien wiedzieć, że wynika to
z faktu, iż nauczycielowi jako funkcjonariuszowi państwowemu przysługuje
ochrona. Ma to chronić nauczycieli przed atakami na ich godność i nietykal-
ność osobistą podczas służby. Oczywiście bardzo ważne jest też przedstawienie
jak odbywały się rozmowy z uczniami, rodzicami, ich atmosfera i forma. Ale
dopiero mając pełny obraz sytuacji można przygotować uczciwy reportaż. 
A tak, zanim odpowiednie organy wykonają prace dochodzeniowe i wyja-
śniające zapadł wyrok. To wielka tragedia, ale jeśli już dziennikarz podjął się
wykonania reportażu, to powinien mieć jako cel odkrycie prawdy i tak po-
prowadzić dyskusję, by zaowocowała wnioskami pokazującymi jak przeciw-
działać takim dramatycznym wydarzeniom. A co ty o tym myślisz?

Pozdrawiam M.

List 6

Droga M.!

itaj, ostatni urlopowicze kończą wypoczynek, a ja się martwię powol-
nym powrotem do codzienności. Nie mam nawet nadziei na znalezie-

nie jakiejś konkretnej pracy w szkole, świetlicy czy ośrodku wychowawczym.
Muszę w takim razie tak wypełnić swój czas zajęciami, by nie ulec pokusie
oglądania telewizji non stop jak to się często zdarza osobom w mojej sytuacji.
Pewnie dalej będę uczestniczyć w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku.
Oby tylko zbytnio nie podnieśli opłat, bo licząc z dojazdem czesne za język
angielski i pływalnię daje już sporą sumkę. I tak jest taniej niż w szkołach ję-
zykowych i kursach pływackich. Uważam i tak to tłumaczę, że jest to terapia
przeciwstarcza. Ale nie oszukujmy się, jest to wypełniacz wolnego czasu 
i takie trochę kiszenie się we własnym sosie. Sami starsi ludzie, którzy bawią
się w studentów dla zabicia czasu, a i tak ich umiejętności czy doświadczenie
nie są nikomu potrzebne. Takie są realia. 
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Przez ostatni tydzień wakacji był u nas syn O., A. Jest i pozostanie jedy-
nakiem, co jest widoczne na każdym kroku. I teraz przypomniałam sobie 
o pewny zdarzeniu dwa czy trzy lata temu. Ksiądz przyszedł po kolędzie no i
żeby wypełnić czas rozpytywał o rodzinę. A. marudził bo chciał żeby tato nim
się zajął tak jak to robi codziennie przed snem. I wtedy ksiądz udzielił nauki
młodym, stwierdził że powinni mieć więcej dzieci, bo jedynacy źle się cho-
wają. Siedziałam cicho bo nie przyszedł do mnie tylko do córki i zięcia, ale
mnie zamurowało. Racja racją, ale oni by mieć dzieci poświęcili mnóstwo
pieniędzy, doznali bólu zabiegów i wszystko na próżno. Jak bardzo trzeba
uważać głosząc swoje zdanie by nie dotknąć drugiego człowieka. Ale wracając
do A., opieka nad nim jest bardzo trudna. Miłość rodziców wytworzyła 
w nim przekonanie, że wszyscy wokół niego są po to by jemu było miło 
i przyjemnie. Jest kochanym dzieckiem, ale ogromnie absorbującym. Tatuś
spędza z nim każdą wolną chwilę, jeździ na wycieczki, chodzi na basen, do
teatru, organizuje i tu problem, wyjścia i zabawy z kolegami. Nie są to jednak
spotkania spontaniczne, tylko sterowane, reżyserowane i przeprowadzane
pod nadzorem taty. Reaguje on w każdej konfliktowej sytuacji, więc mały
uważa, że jest to naturalne. Niestety w realiach przedszkola czy spotkań ro-
dzinnych, gdy coś nie jest po jego myśli, złości się lub płacze. Inne dzieci się
tym nie przejmują , a maluchy – R. i W. maja to wręcz w nosie, a T. jako star-
szy i nauczony przy młodszych braciach złości się ale ustępuje zaś dorosłym
jest przykro, szczególnie gdy są gospodarzami spotkania. Problem narasta
lecz rodzice, a głównie tato tego nie zauważa. Cóż jest on jedynym dzieckiem
w rodzinie zięcia, więc miłością i zainteresowaniem dziadków, cioć i wujków
z nikim się dzielić się nie musi. Ale to źle rokuje na przyszłość, bo gdy pod-
rośnie rodzice nie będą w stanie zorganizować mu całego życia i zadbać by
miał zapewniony komfort psychiczny i przyjaciół. Wiesz, czytałam niedawno
artykuł o tzw. helikopterowych rodzicach. To wypisz – wymaluj sytuacja A.,
którego rodzice starają się otoczyć opieką w każdym aspekcie życia, dbają by
nie przeżywał stresów, miał zapewniony spokój i spełnienie oczekiwań i nie
chodzi tu o stronę materialną, dobre samopoczucie i akceptujące go towa-
rzystwo. Kiedy dzisiejsi rodzice zostaną dziadkami (a myślę że nie będzie to
zbyt odległe), to wymiana doświadczeń i wątpliwości spowoduje niejedną go-
rąca dyskusję między nami.

O właśnie, przypomniałam sobie, w jednym z poprzednich listów pisa-
łam o wymaganiach i wręcz żądaniach rodziców jeśli chodzi o organiza-
cję nauczania (np. kto z kim w klasie i dlaczego tyle chłopców i tyle dziew-
czynek, kto z kim w ławce, który nauczyciel, jaki podział godzin i wiele, 
wiele innych), atmosferę i dopieszczenie każdego dziecka, dobór środków
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dydaktycznych i wycieczek. Kiedy minie przedszkole, nauka w podstawówce
i gimnazjum przychodzi czas na szkołę średnią. I tutaj już rodzice nie mają
możliwości tworzenia ochronki dla swojej pociechy, bo po prostu inni na to
nie pozwolą. Lubią lub nie lubią, dokuczają lub nie dokuczają, biorą do grupy
lub nie biorą. I do stresu wiążącego się z nauką dochodzą problemy emocjo-
nalne. Bo życie to nie bajka, trzeba być przygotowanym na trudności i nie-
powodzenia. Niestety wiele przypadków załamań, wejścia w nałogi czy nawet
samobójstw sądzę, że ma podłoże w kłopotach natury uczuciowej, niepowo-
dzeń koleżeńskich, braku przyjaźni i samotności. 

Kiedy jeszcze pracowałam, na wywiadówkach często zwracałam uwagę
rodzicom właśnie na wagę posiadania przyjaciół i dobrych kolegów. Nauczy-
ciela można lubić lub nie (lepiej oczywiście lubić, a szanować trzeba!), ale bez
sympatii rówieśników przejść okres edukacji jest bardzo trudno. Później już
jako pracownicy większość zadań będą wykonywać zespołowo, więc umie-
jętność pracy w grupie jest niezmiernie ważna. Ale zwróć uwagę co dominuje
w mediach – no przecież afery, nowinki, zdarzenia bulwersujące, wypadki.
Więc kto ma mówić lub pisać o rzeczach zwykłych jak wychowanie dziecka
do dorosłości, kiedy można nagłośnić aferę, plotkę czy coś w tym stylu. To
się sprzedaje. A przecież by być dobrą mamą czy tatą, należy cięgle się do-
skonalić. Można czytać odpowiednią sic! literaturę, chodzić na spotkania 
organizowane dla rodziców w szkole czy parafii, czasem korzystać z doradz-
twa w ośrodkach pomocy rodzinie lub poradniach pedagogiczno-psycholo-
gicznych. A jak jest? Czy rodzice znają i rozmawiają ze swoimi dziećmi, i czy
łączy ich obopólne zaufanie?
Pozdrawiam M.

List 7

Droga M.!

róciliśmy z krótkiego wypadu w żywieckie. Jak tam pięknie. Spędza-
łam raz wakacje w Kętach, pewnie gdzieś w 1965 lub 1966 roku. Zwie-

dzaliśmy okolice Węgierskiej Górki, Cięciny, Żywca, Ustronia, Jeleśni, Wisły 
i Tresnej. Tam jest po prostu pięknie. Cudowne krajobrazy, zadbane miejsco-
wości, przygotowane dla turystów promenady i punkty widokowe. Jarmarki
i różne imprezy lokalne przybliżają kulturę tego regionu. Pięćdziesiąt lat dla
mnie to okres gdy z pączka zmieniłam się w zwiędły kwiat, ale beskidzkie wsie
rozkwitły. Zaprzeczają zupełnie obiegowej opinii o polskiej biedzie, niego-
spodarności i niedostatku. Mam tylko wątpliwości, czy wszystkie (no może
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nie wszystkie, ale większość) nie poszły na poprawę infrastruktury, elegancji
i estetyki otoczenia, organizację skądinąd ciekawych imprez. Jest to bardzo
ważne, ale żeby kraj się bogacił, potrzebny jest rozwój gospodarczy. A rozwój
gospodarczy wymaga inwestycji w maszyny, urządzenia, sprzęt i nowoczesne
technologie. Patrząc na walące się lub zamieniane na hurtownie obiekty wielu
fabryk, o np. odlewni w Węgierskiej Górce, mam wątpliwości.

Ale jak narzekać to narzekać. Pewnego pięknego i gorącego dnia w trzy
osoby wybraliśmy się do malutkiej kawiarenki nad Sołą. Postanowiliśmy zjeść
lody do czego zachęcała sporych rozmiarów reklama informująca o 20 sma-
kach i cenie za gałkę tylko 3 zł. Szybciutko wybraliśmy smaki i nasz prze-
wodnik dokonał zamówienia: proszę trzy razy po trzy gałki (i tu wymienił
smaki). Przygotował pieniądze i tutaj zaskoczenie. Panienka stała jak zaklęta.
Wyglądała na mocno przerażoną. Nasz przyjaciel (doktor ekonomii) spró-
bował panience pomóc, zapytał czy powtórzyć zamówienie lecz panienka
kiwnęła głową, że nie. Więc szybciutko podrzucił wyliczenie – 3x9 zł = 27 zł
i w tym momencie dziewczę zaskoczyło. Szybko wzięła kalkulator i powie-
działa: – TO JA TO SPRAWDZĘ. Co powiedziała to zrobiła, wzięła przeli-
czone pieniądze i wydała lody. A ja jeszcze długo zastanawiałam się czy to
uroda moich współtowarzyszy tak ją zamurowała czy trudność zadania ra-
chunkowego. Oj, moi partnerzy (inżynier elektryk i inżynier mechanik)
długo wyśmiewali się z efektów edukacji matematycznej współczesnej szkoły.
Ale tak sobie pomyślałam, to przecież nic dziwnego. Dziewczę pewnie było
antytalentem matematycznym (a może dyskalkulia), za to miało perfekcyjnie
wykonany makijaż. Makijaż marzenie, ponieważ ja w tej dziedzinie jestem
laikiem podziwiam. Jest to też talent, więc po co dręczyć główkę abstrakcją
jak zdolności ma w rękach? Ale rachunki to znać wypada.

W wyniku naszych przemyśleń wyłonił się takiż to obraz przyszłej przez
nas zreformowanej szkoły. Otóż przez pierwsze cztery lata dzieci chodzą do
szkoły o jednolitym programie edukacji ogólnokształcącej. Pod koniec czwar-
tej klasy w wyniku jednolitych testów, opracowanych przez dydaktyków, pe-
dagogów, psychologów, terapeutów i lekarzy (no może psychiatrów, księży 
i jeszcze nie wiadomo kogo) rodzice otrzymują propozycję dalszej edukacji
dziecka. Mogą się do niej stosować lub nie. Później 4 lata nauki w szkole pod-
stawowej albo akademickiej albo zawodowej. Na końcu egzamin testowy (by
uniknąć odwołań, dyskusji, pomówień) z wybranych zajęć edukacyjnych 
i kwalifikacja do szkoły średniej – zawodowej, akademickiej uzupełniającej,
zawodowej uzupełniającej lub akademickiej. Po szkołach 2 letnich uzupeł-
niających uczeń może po zdaniu egzaminu kontynuować ją w szkole średniej
zawodowej lub akademickiej. Po każdym roku i po zakończeniu edukacji
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przeprowadzany jest egzamin testowy i łączne – dosłownie łączne wyniki
stanowią podstawę ubiegania się o przyjęcie na wyższą uczelnię. Nadmie-
niam, że w cyklu nauki nauczyciele stosują jedynie ocenianie kształtujące 
i nie wystawia się ocen sumujących. Zamiast świadectwa szkoły wydają za-
świadczenia o odbyciu nauki. Aha, w zaświadczeniu zawiera się informację
o frekwencji na zajęciach artystycznych, technicznych i sportowych, z któ-
rych egzamin testowy zdają uczniowie w celach rekrutacyjnych do szkół ar-
tystycznych, sportowych czy np. medycznych. 

Nauczyciele uwolnieni od żmudnego pytania, oceniania, kontrolowania
czy mobilizowania do nauki skupiają się na nauczaniu i wychowaniu, bo
opieką zajmują się ośrodki pomocy rodzinie. Żadnych zaświadczeń o praw-
dziwych czy fikcyjnych dochodach, stypendiów i zapomóg bo tym zajmują
się instytucje do tego powołane. 

Rodzic zapisujący swoje dziecko do szkoły otrzymuje regulamin szkolny,
jeśli go podpisze to znaczy że akceptuje zawarte tam uregulowania i dziecko
po spełnieniu warunków formalnych i wyników testów zostaje przyjęte do
szkoły. Jeśli nie podpisze, a zatem odrzuca regulamin, to dziecko do szkoły
nie zostaje przyjęte i rodzic wraz z pociechą muszą szukać innej szkoły, która
będzie odpowiadała ich potrzebom. Koniec z automatem obowiązku szkol-
nego, to rodzic i uczeń wybiera szkołę, a gdy mu nie odpowiada lub uczeń
musi opuścić szkołę za łamanie regulaminu, to rodzic jest odpowiedzialny
za znalezienie innej. 

MEN przygotuje ze sto procedur postępowania na wypadek sytuacji
trudnych i kryzysowych, każda rozmowa z uczniem nauczyciela z uczniem
jest nagrywana i kręcona, jak również rozmowa z rodzicem. W przypadku
konieczności podejmowania działań dyscyplinujących (nawet rozmów) de-
cyzję podejmuje i działania prowadzi zespół np. dyrektor, wychowawca,
przedstawiciel kuratorium, sędzia sądu rodzinnego, rodzic, przedstawiciel
kościoła do którego należy rodzina, psycholog z poradni no i psychiatra 
z poradni dziecięcej. To minimum. Tak by każda sytuacja kryzysowa była
rozwiązywana profesjonalnie, z korzyścią i poczuciem bezpieczeństwa dla
wszystkich podmiotów społeczności szkolnej i jej otoczenia. Jest to bardzo
ważne, bo pamiętasz na pewno wiele takich historii ze swojej kariery zawo-
dowej, które przyprawiły cię o wiele siwych włosów. Pamiętasz?

Pozdrawiam M.
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List 8

Droga M.!

Witaj M., tak jak obiecałam, systematycznie przez 30 dni dzieliłam się
z tobą moimi przeżyciami i przemyśleniami, wynikającymi z codzien-

nych zdarzeń w wielkim świecie i na moim małym podkarpackim podwórku.
Nie dałam rady pisać o wszystkim, bo chociaż papier jest cierpliwy, to nie-
koniecznie musi być cierpliwy czytelnik tych wypocin. Wczoraj gdy tak prze-
glądałam notatki stwierdziłam, że chociaż już wiele lat nie pracuję (poza
drobnymi pracami zleconymi polegającymi na pisaniu programów naucza-
nia i scenariuszy zajęć dla uczniów lub nauczycieli), to temat oświaty jest mi
bardzo bliski. Dyskusje, rozmowy, artykuły czy audycje na temat szkół i na-
uczycieli wywołują u mnie bardzo silne emocje. Zawsze identyfikuję się 
z nauczycielami i zależy mi bardzo by ich praca była ceniona przez uczniów,
uznana przez rodziców i opiekunów oraz powszechnie szanowana. Marzenie,
tak ale mam nadzieję, że realne.

Mam wrażenie, że na edukacji nie zależy tym, którym na niej zależeć
powinno, a więc szeroko pojętej władzy. Mam tu na myśli również władze
kościelne. Człowiekiem niewykształconym, o ciaśniutkich horyzontach łatwo
manipulować, bez problemu można wmawiać co dla niego dobre, a co złe,
co mu wolno, a czego nie może, taki człowiek nie dyskutuje bo nie ma argu-
mentów. Nie przelicza obietnic, godzi się na szereg zakazów i nakazów. Nie
zastanawia się czemu je wydano. Walczy z każdą nowością, z innymi poglą-
dami, z innymi zasadami i nie ma odwagi sam o sobie decydować. I może
nie tylko aspekt ekonomiczny powoduje, że polska młodzież tak chętnie wy-
jeżdża i buduje swoje życie w innych krajach. I w ten sposób przechodzę do
tematu, który w ostatnim czasie znajduje się w centrum uwagi. 

Coraz większa fala imigrantów zalewa Europę. Jedni mówią o uchodź-
cach, inni o emigracji zarobkowej. Na pewno są jedni i drudzy. Zastanawia
mnie dlaczego zjawisko pojawiło się tak nagle. Czy służby wywiadowcze eu-
ropejskich państw przeoczyły zjawisko i wynikające stąd zagrożenia? Niezro-
zumiałe. Fakt, przez działania wojenne państwa świata zachodniego włączyły
się w życie i zniszczyły obowiązujący porządek zupełnie obcych im kulturowo
krajów islamskich. Pamiętam z młodości, jak moi rodzice opowiadali o in-
ności zasad, realiów i potrzeb mieszkańców Iraku i Kuwejtu. Tato wiele lat
spędził w Iraku, pracował na budowie w okolicach Mosulu. Budowę prowa-
dzili Niemcy, a Polacy byli tam tylko podwykonawcami, ale i tak zarobki 
w stosunku do tych w kraju były znakomite. Kontakty towarzyskie, a nawet
rodzinne nawiązywane były przez Europejczyków tylko z chrześcijanami.
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Z muzułmanami takich relacji nie było, pracownicy wykonywali swoje za-
dania wspólnie (pracowały również kobiety), ale kontakty były tylko służ-
bowe. Wspominali rodzice (mama raz w roku jechała na miesiąc do ojca) 
o nieprzyjemnym zdarzeniu, kiedy polski robotnik próbował nawiązać zna-
jomość z Irakijką i w krótkim czasie został pobity i pokłuty nożem. Sprawców
nie odnaleziono. 

Kilka lat temu państwa zachodnie i niestety Polska też, weszły w ten
obcy nam świat z buciorami, a zatem muszą teraz wziąć na siebie odpowie-
dzialność za podjęte działania. Tych krajów jest całkiem sporo, więc i pro-
blemów nie braknie. Kraje takie jak Anglia, Holandia, Francja pomimo
zysków z posiadania siły roboczej ze swoich dawnych kolonii, już dzisiaj bo-
rykają się z problemem obcej kulturowo i kiepsko asymilującej się ludności
z dawnych kolonii. A teraz dochodzi kwestia migrantów z Syrii, Somali, Ery-
trei, Afganistanu, Libii, Afryki Środkowej, Bałkanów i jeszcze niewiadomo
skąd. W tej chwili chyba nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie liczby moż-
liwych przybyszów, ale pewnie mówimy o milionach, może więcej. Jest to
niesamowite wyzwanie dla polityków i kościołów, sojuszy wojskowych i cy-
wilnych, i nie oszukujmy się sytuacja budzi we wszystkich ludziach chociaż
odrobinę interesujących się polityką, ogromny niepokój. Marzenia o wy-
godnym i dostatnim życiu są bliskie ludziom bez względu na narodowość, 
wyznanie czy wychowanie. Różne jest tylko to, co człowiek dla spełnienia
marzenia jest gotów zrobić i co poświęcić. 

Zastanawia mnie jedno, dlaczego ci ludzie (w większości młodzi i zdrowi
mężczyźni) nie walczą o swoje ojczyzny, ale tak ochoczo wędrują w daleki
świat, by skorzystać z dorobku innych narodów. Przeczytałam ciekawą myśl
na forach internetowych. Przecież Warszawa po wojnie była zrujnowana, ale
warszawiacy nie uciekali do innych miast, tylko swoje miasto odbudowywali.
To ciekawe zdanie i warte przemyślenia. Póki co Polska jako kraj biedniejszy
(a ciekawe skąd ci biedni i niewykształceni ludzie o tym wszystkim wiedzą?)
nie jest atrakcyjna dla uciekinierów. Lecz nikt nie może przewidzieć rozwoju
sytuacji, tym bardziej, że coraz to docierają do nas medialne informacje 
o wezwaniach fundamentalistów islamskich do ataku na ludzi i kraje, które
udzielają im gościny.

Pewne jest jedno, z nową sytuacją, której na imię wielokulturowość 
i wielowyznaniowość będziemy się musieli oswoić. I tutaj znów kłania się
edukacja. Musimy dobrze poznać i próbować zrozumieć ludzi, którzy będą
żyli obok nas. Również po to by wspólnie żyło się nam bezpiecznie, w zrozu-
mieniu naszych kultur, zwyczajów, obyczajów i religii. Jak przekonać przy-
szłych osadników, że oni muszą uszanować warunki jakie oferuje im kraj
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udzielający gościny i przestrzegać wymaganych od nich zachowań i narzu-
conych reguł. A w tej chwili dominuje w nas strach i niepewność co do współ-
życia absolutnie obcych sobie nacji. 

Kilka lat temu, u schyłku mojej pracy zawodowej w obwodzie gimna-
zjum, w którym pracowałam, znajdowało się osiedle romskie. I nawet nie
rzecz w tym, że do szkoły chodziły rzadko, często tylko na opłacony przez
gminę obiad. Z tego też powodu wyniki w nauce tej grupy uczniów mimo
zaangażowania nauczycieli, programów pomocowych i pracy asystenta rom-
skiego były bardzo słabe. Dzieci absolutnie nie integrowały się z polskimi
uczniami. Dziewczęta nosiły długie spódnice i nie mogły pokazywać nóg,
więc na wf nie chodziły (odbywał się często dla obu płci na jednej sali).
Chłopcy już w wieku 13–14 lat czuli się mężczyznami i nie wykonywali po-
leceń (np. proszę podnieść ten papier) nauczycielek – kobiet, bo to dla nich
było poniżające. Wzywane do szkoły matki były bezradne, a gdy rodzice sta-
wiali się razem, to one były przedmiotem ataku i to nie tylko werbalnego
swoich mężów. Zresztą wszyscy znamy chociażby z mediów problemy jakie
pojawiają się na styku współżycia Polaków i Romów (np. Mława), a przecież
ta społeczność żyje w Polsce już bardzo długo. Nie mogę sobie wyobrazić
zatem jak trudne wyzwania czekają władze i społeczeństwa w tej nowej sy-
tuacji. Imigranci w Europie są od dawna, to swoiste „dziedzictwo” państw
postkolonialnych, ale, dla Polski i Polaków (podobnie Węgier, Czech i wielu
innych krajów) to absolutna nowość.

Minął miesiąc, tak wiele się wydarzyło, sporo spraw i problemów trzeba
było rozwiązać, a jeszcze więcej czeka na swoją kolej. Pozostaje mi podzię-
kować ci za uwagę. Dałaś mi szansę na uświadomienie sobie, że choć czas
przemija, to zawsze mamy do wypełnienia obowiązki, które życie na nas na-
kłada. A zatem radzę ci, ciesz się każdym solidnie wykonanym zadaniem,
uczciwie spełnionym obowiązkiem i uśmiechem osób wokół siebie.

Pozdrawiam M.
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Pierwszy tydzień września

utro rozpoczyna się nowy rok szkolny. Który to już rok? 
Szczególnie nie liczę lat ale ten jest wyjątkowy bo ktoś mi te lata policzył

i właśnie wręczył pismo z nagrodą jubileuszową za 35 lat pracy. Z niedowie-
rzaniem patrzę na tę liczbę ale również na kwotę, którą otrzymam za tyle lat
nienagannej pracy. Chociaż raz nie będę liczyć, kalkulować czy wystarczy
na potrzebne rzeczy na cały miesiąc. Przez chwilę różne myśli przenikają
moją głowę co do takiej sumy pieniędzy. (Nigdy tyle na raz nie dostałam).
Wreszcie będę mogła kupić sobie dawno nie używany perfum z renomowa-
nej firmy bo mnie nie było stać w ostatnim czasie. Co do pieniędzy to muszę
wszystko dobrze przemyśleć, więc odkładam na później. Tu już życzenia od
wszystkich współpracujących koleżanek. Między innymi doczekania w zdro-
wiu następnego jubileuszu. To dopiero za pięć lat – dużo i nie dużo. Gdyby
te wszystkie życzenia były szczere? Przecież za chwilę słyszę nieopatrznie
szemranie między sobą młodych nauczycielek „To jeszcze tyle będzie sie-
dzieć i zajmować tu miejsce”. Trochę mi się przykro zrobiło i wstyd, że pod-
słuchałam ale nie zważając na nic podeszłam do nich i mówię „Nie, nie będę
tyle siedzieć bo ja nigdy nie siedzę, ja będę pracować ale nie pięć lat tylko
jak Pan Bóg pozwoli to 7 do pełnej emerytury”. Tu znów zaczynają mi wy-
szukiwać praw, wyliczać. Wcale się nie dziwię – młode po studiach zatrud-
nione na niepełnych etatach.

– No to może na urlop dla poratowania zdrowia? 
Teraz zamiast szacunku i wdzięczności poczułam się jak mała owieczka

w wilczych pazurach. Żadne argumenty i tłumaczenia z mojej strony nie
pomagały. Nawet pismo z ZUS z informacją o stanie konta emerytalnego 

J

Zakręcona
Kobieta, 56 lat

Mężatka
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i prognozowaną emeryturą w wieku 62 lata i 3 miesiące na dzień dzisiejszy
1542,40 brutto. Mówię:

– Dziewczyny dajcie mi żyć, bo ja mam jeszcze na utrzymaniu uczącego
się syna i bezrobotnego męża a i córka z rodziną też potrzebują finansowego
wsparcia bo budują dom a z pieniędzmi u nich też krucho. Wreszcie mówię.

– Co ja się mam tłumaczyć. Nigdzie na razie nie odchodzę i już!
Koniec dyskusji, ale wielki niesmak w przeddzień nowego roku szkol-

nego, kiedy człowiek powinien być wypoczęty, z nowymi pomysłami i wiel-
kim zapałem do pracy.

Mimo chwilowego zdołowania biorę „poprawkę” na to, że młode i jeszcze
życia nie znają odchodzę do swoich obowiązków. Przygotowanie sali zabaw
to nie wszystko, każdy otrzymał również dodatkowe przydziały czynności
zgodnie z talentami, możliwościami, kompetencjami – nie po równo.

Więc wiadomo kto najwięcej otrzymał i czy można liczyć na czyjąś po-
moc? Myślę sobie i powtarzam cicho „Dam radę”. Pierwsze wizualne wrażenie
dziecka i rodzica jest najważniejsze więc zabieram się do wieszania bajkowych
dekoracji w całym przedszkolu (które w wakacje przygotowałam), wzbogacam
kącik regionalny o różne eksponaty, które udało mi się zdobyć podczas wa-
kacji na „starociach” umieszczam własnoręcznie wykonane ludowe kwiaty 
z bibuły. Na półkach i innych potrzebnych miejscach przyklejam namalowane
przez siebie nowe znaczki rozpoznawcze bo stare się wytarły, wyblakły. Wie-
szam aktualne, ważne informacje dla rodziców na tablicy, urządzam kącik
czytelniczy dla rodziców z ważnymi artykułami.

Nie patrząc na zegar poczułam, że chyba już późna pora bo głodny or-
ganizm daje znać o sobie. Idę do kuchni, poprosić o herbatę do wyschniętych
już nieco kanapek a tu nie ma już nikogo tylko woźna pyta czy jeszcze mam
dużo pracy bo już pora zamykać przedszkole. Więc kanapki z powrotem do
torby i biegiem do sali, ostatnie spojrzenie czy wszystko na swoim miejscu 
i już wychodzę.

Gdyby w domu teraz czekał na mnie obiad byłabym szczęśliwa. Ale
gdzież tam. Obiad jeszcze w sklepie. Więc zakupy z „dolnej półki” bo wypłata
dopiero jutro. Idę pieszo z ciężkimi zakupami około 1 kilometra (mieszkam
na peryferiach małego miasta). W domu powitanie od progu:

– Gdzie byłaś tak długo mamo? Ja i tata jesteśmy głodni. Kiedy będzie
obiad? 

Ja odwracam pytanie:
– Synu czemu nie ma obiadu – ja jestem głodna?
No cóż napięcie chwilowo rozładowane ale trzeba się brać za gotowa-

nie. Dobrze, że nie trzeba rozniecać ognia pod kuchnią jaką pamiętam z nie 
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bardzo jeszcze odległych czasów. Obiad jedno daniowy gotowy w godzinę. 
A potem jak zwykle zmywanie, sprzątanie, drobna przepierka, prasowanie
koszuli dla syna na rozpoczęcie roku szkolnego. Byłoby wszystko gotowe 
i pora do odpoczynku gdyby nie to, że trzeba na jutro skończyć miesięczny
plan pracy więc siadam przy komputerze ok. godz. 20-tej. Nie pamiętam 
o której skończyłam ale na modlitwę przed snem już nie miałam siły. 

* * *

Kolejny dzień to pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Budzik dzwoni
więc szybko wstaję, budzę 16 letniego syna i wyprawiam do szkoły. Syn roz-
poczyna naukę w szkole średniej w oddalonym mieście – dla niego i dla mnie
nowe doświadczenie. Teraz szybko zalewam kawę w ulubionym kubku i oso-
bista poranna toaleta. Kilka łyków kawy i już jestem w drodze. 
Nie wiem czy Pan Bóg mi to kiedyś wybaczy ale na modlitwę poranną znów
zabrakło czasu. Pracę rozpoczynam o godzinie 6.00 w dodatku otwieram
przedszkole więc nie ma mowy o spóźnieniu nawet jednej minuty.

W drodze myślę jak ten dzień będzie wyglądał, jak dam radę z tymi ma-
luszkami (przez 3 lata pracowałam z 6-latkami). Same nowe maleństwa, nowe
doświadczenia, nowe wyzwania, czy wystarczy wieloletnie doświadczenie.
Czy nie zabraknie życiowej mądrości. 

„Dam radę” – powtarzam z uporem „Niech się dzieje Wola Boża”.
Tak jak się spodziewałam – wesoło nie było, ale nie było też źle jak na

pierwszy dzień. Maluchy okazały się bardzo dzielne, zainteresowane, wręcz
zafascynowane przedszkolem. Tylko sporadycznie któreś pytało „Kiedy mama
wróci?”. I było by wszystko w porządku gdyby nie zmiana nauczycielek o go-
dzinie 12.00. Moje wyjście znów przesunęło się prawie o dwie godziny, bo
teraz to już nie był płacz za mamą ale za mną. Zostałam dłużej nie tylko dla-
tego, żeby pomóc koleżance, która nie wiedziała co robić ale dlatego, że żal
mi było tych maleństw, które mi zaufały. 

Dziś wypłata więc na początek lepsze zakupy to i więcej do dźwigania
ale było mi jakoś lekko na duszy, byłam szczęśliwa, z wielką motywacją do
pracy na jutro. Wszystkie domowe obowiązki również poszły gładko i spraw-
nie. Miałam nawet chwilę czasu na relaks w przydomowym ogródku kwia-
towym i bycie z wnuczką, która też chodzi do naszego przedszkola ale do 
5-latków.

* * *
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Następny ranek był podobny ale w grupie dzieci nie było już tak wesoło.
Pierwsze fascynacje minęły, niejednemu łza zakręciła się w oku a nawet sły-
chać było głośny płacz podczas rozstania z mamą. Niektóre mamy musiały
nawet zostać dłużej w sali. Dla mnie mimo wszystko dodatkowy stres, do-
datkowy kłopot ale znów w myślach powtarzam „Dam radę”. 

Dziś na zmianę czekałam niecierpliwie nie dlatego, że chciałam już wyjść
ale na dodatkową parę rąk i parę oczu.

Wróciłam do domu zmęczona i zestresowana ale nic to myślę „Jutro bę-
dzie lepiej”. Dla odreagowania zabrałam się za generalne porządki w domu
bo ostatnio z racji moich przedszkolnych przygotowań dom został trochę za-
niedbany. 

* * *  

Dziś było lepiej ale o punktualnym wyjściu z pracy nie było mowy. Kiedy
udało mi się niepostrzeżenie umknąć w czasie obiadu w szatni czekali ro-
dzice. Każdy chciał porozmawiać, mimo, że harmonogram kontaktów wy-
wieszony na tablicy to przecież trzeba osobiście poznać rodziców, warto i dla
mnie i dla rodziców być informowanym o wszystkim na bieżąco. Pomyślałam
sobie, że można by dać rodzicom imienną ankietę, która by pozwoliła uzy-
skać więcej informacji na temat dziecka. Jak pomyślałam tak też nie konsul-
tując z nikim opracowałam w domu taką ankietę. Jutro w ranku rozdam
rodzicom i poproszę o szczere wypowiedzi.

Dziś też znalazłam więcej czasu, żeby porozmawiać z synem na temat
nowej szkoły i innych problemów. Wieczorem jak zwykle czekała na mnie
wnuczka z przygotowaną bajką do przeczytania. Dlaczego babcia zazwyczaj
czyta? Bo zdaniem wnuczki nikt tak nie potrafi jak babcia.

* * *

Dziś rano po wejściu do sali zastaję na biurku kartkę z notatkami od 
koleżanki-zmienniczki. Śmieję się w duchu, że przeglądam Facebooka. Ale
sprawy różne ważne których ona nie była w stanie zrobić, więc prośba – po-
lecenie dla mnie. Myślę ona nie dała radę bo nie mogła zostać po godzinach
ale ja dam bo mój czas się nie liczy. Ja muszę. Czasami myślę sobie, że chyba
mnie za bardzo wykorzystują no ale co mam zrobić. Dla mnie czas poświę-
cony dla dzieci nie jest czasem straconym.

Kiedy przyszła pora na zmianę dzieci przytulały się do mnie i kurczowo
trzymały. Czy można odepchnąć i wyjść. Wiele argumentów trzeba było użyć,
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żeby choć trochę złagodzić sytuację. Koleżanka zarzuciła mi, że za bardzo
rozpieszczam te dzieciaki a ja jej na to „Rób to samo bo one tego potrzebują”.
Rozstanie jednak nie mogło się zbyt przedłużać, bo właśnie woźna oznajmiła,
że dyrektorka pilnie mnie wzywa do gabinetu. Idę „z duszą na ramieniu” bo
nie wiem w jakiej sprawie. Moje plany na sobotę spaliły na panewce bo otrzy-
małam kilka dodatkowych zadań do wykonania przez weekend. Wściekłość
mnie bierze bo są młode, wykształcone (co podkreśla się na każdym kroku)
a jak coś zrobić to stary, rzekomo „niedokształcony”. Mimo wszystko biorę
zadanie widocznie dyrekcja bardziej wierzy we mnie niż w tytuły naukowe. 
Sprawy przedszkola siłą rzeczy towarzyszyły mi przez cały weekend. Chwi-
lami nachodziły mnie myśli żeby chociaż raz odmówić lub zawalić robotę to
by mi dali spokój. Ale to nie w moim typie. Chętnie poszłabym z wnuczką
na spacer, czy z mężem na grzyby do lasu. W poniedziałek słyszę w szatni
przechwałki jak która spędzała weekend (pogoda była piękna). A ja? Ja przy
komputerze i to nie dla własnej przyjemności.

Drugi tydzień września

piszę niecodzienną sytuację jaka miała dziś miejsce. 
Niejednokrotnie słyszałam z ust różnych znajomych, między innymi mo-

jego taty.
– Ty to chodzisz do przedszkola pobawić się z dziećmi. Przecież to sama

przyjemność i rozrywka więc jak możesz mówić, że bywa ciężko i jesteś zmę-
czona. Właśnie dziś widzę w drzwiach niespodziewanego w przedszkolu go-
ścia. To mój tato (80 letni staruszek). Pytam czy coś się stało? Nigdy mnie tu
nie odwiedzał.

– Nie! Mówi tylko byłem w przychodni u lekarza a do odjazdu autobusu
mam jeszcze dużo czasu. Co będę się szwędał po mieście. Posiedzę tu trochę
w cieple – może nie będę nikomu przeszkadzał. 

– Oczywiście! Mówię usiądź. 
– Może za chwilę zamienimy chociaż dwa słowa. 
Tato usiadł ale po kilku minutach wstaje i mówi
– To ja już sobie pójdę. 
– Ale dlaczego? 
Pytam. 
– Ja już wolę poczekać na przystanku. 
Nalegałam by został ale nie przekonałam. Miałam nawet wyrzuty sumie-

nia, że go zlekceważyłam. Więc wieczorem ubłagałam męża, żeby pojechać
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do taty (ja nie prowadzę samochodu). Kiedy zapytałam co się stało, że tak
szybko wyszedł z przedszkola powiedział, że nie mógł dłużej w tym gwarze.
Wystarczyła mu chwila, żeby się przyjrzeć tej mojej zabawie z dziećmi. Teraz
to ja ci wierzę. Już nie tłumaczyłam, że to był normalny spokojny dzień a bywa
czasem gorzej. Gdyby przyszedł w pierwsze dni…

* * *

Dziś na drugą zmianę. Jeszcze więcej pracy domowej z rana więc jak
zwykle w pośpiechu (nawet śniadanie w drodze), a tu spotykam sąsiadkę 
w przydomowym ogródku (w małym miasteczku to wszyscy sąsiedzi), która
pyta:

– Jak długo pani jeszcze będzie chodzić do tego przedszkola? W duchu
myślę, znów mi liczą lata ale z uśmiechem mówię.

– Dokąd Bóg pozwoli. 
Dodaję jeszcze, że jak nie będzie mnie już widzieć codziennie w tym

samym miejscu o tej samej porze to znaczy, że już „nie chodzę”.
I cóż się dziwić – za tyle lat wrosłam w pejzaż mojego miasta…
Z koleżanką w pracy nie było czasu na zamianę chociaż kilku słów, bo

się bardzo spieszyła. Powiedziała tylko, żebym przeczytała kartkę. Czytam
pospiesznie. Tym razem z polecenia dyrekcji kilka ważnych oświadczeń do
podpisania przez rodziców. Kłopotliwa sprawa bo pomiędzy wchodzeniem
dzieci, kiedy trzeba każde natychmiast czymś zainteresować, szybko się po-
żegnać a tu takie rozpraszanie i zamieszanie. Jak widać władzom kierowni-
czym też czasami brak wyobraźni. Takie sprawy mogłyby poczekać albo być
załatwione w inny sposób. Udało się zebrać tylko trochę podpisów. 

* * *

Wczoraj popołudniu ja napisałam kilka ważnych informacji dla zmien-
niczki na pospiesznie wyrwanej z zeszytu kartce. Gdy weszłam dziś do sali
po krótkiej chwili powitań pytam, czy czytała „Mojego Facebooka”. Narobi-
łyśmy obie śmiechu. Ale koleżanka do mnie Apropo Facebooka to mogłabym
wreszcie sobie założyć to byśmy wymieniały się informacjami i spostrzeże-
niami online – byłoby o wiele prościej i szybciej.

– Nie! – Nie zgadzam się. I to nie tylko dlatego, że jestem staroświecka.
Ja też potrafię iść z duchem czasu ale ten pomysł mi się wcale nie spodobał.

– Prościej, szybciej, jak dla kogo. 
Nie było czasu na dłuższe dyskusje więc zostało po staremu.
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Po południu, kiedy odsunęłam szufladę u biurka, żeby znów wyrwać
jakąś kartkę. Wyciągam zeszyt i widzę na okładce napis Notebook. Sama
nazwa mówi za siebie. Od razu wpadł mi do głowy pomysł pisania informacji
i robienia notatek w zeszycie.

Nic nie zginie, zawsze można zerknąć ponownie. Tym razem informację
umieściłam w zeszycie, ale kartka też musiała być, żeby koleżanka wiedziała
o co chodzi. Chwilę to zajęło więc woźna znów mnie pospieszała.

* * *

Dziś po wejściu do sali od razu pytam koleżankę „Czy spodobał jej się
pomysł z „notebookiem”. Odpowiedziała, że jeśli mnie nie przekona do Face-
booka to niech będzie tak. 

Pomysł wypalił więc codziennie rano obowiązkowy przegląd „note-
bookowych wiadomości”. Z biegiem czasu stał się ważnym narzędziem in-
formacyjnym. Teraz nawet współpraca układa się nam lepiej a na krótkie
zdawkowe zapiski i coś zabawnego zawsze znajdzie się czas.

Poniżej taka notatka z notebooka.
„Dziś po pracy poszłam odebrać wnuczkę z oddziału starszaków. Wcho-

dzę, proszę O. a ona mówi.
– Babciu zaczekaj, muszę dokończyć pracę. 
– Dobrze. Babcia zaczeka.
Podbiega do mnie koleżanka O. ze śmiechem i pyta wprost. 
– Pani jest babcią ? 
– Tak odpowiadam.
– To niemożliwe! Pani nie jest babcią, Pani sobie żartuje. 
– A dlaczego niemożliwe?
– Bo pani nie ma starej skóry ani białych włosów. 
Teraz nie wiedziałam co powiedzieć ale poczułam taką słodycz w sercu.

Jak dzieci potrafią być bystre, szczere i bezpośrednie. Myślę sobie, że widocz-
nie z moim wyglądem nie jest tak źle, gdy dzieci mnie tak postrzegają. 

– Ja kocham panią – słyszę kilka razy dziennie od 4-letniego A.
– Niech mnie pani przytuli.
F. podchodzi do mnie kilka razy i ściska za szyję. P. awanturuje się z in-

nymi bo chce zawsze być blisko mnie. J. przy każdej nadarzającej się okazji
wchodzi na kolana. Nawet dzieci z innych grup często podbiegają do mnie 
i przytulają się a ja je wszystkie z błogosławieństwem głaszczę po główkach.
To bardzo pozytywnie działa na relacje z dziećmi. Jak nie kochać, kiedy są
takie ufne i szczere. 
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Przeglądając mojego „Notebooka” napotkałam jeszcze jedną zabawną
sytuację, która warta była zapisania.

Często bawimy się z dziećmi w zabawę ruchową gdzie nauczycielka wy-
powiada słowa; „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”. 

Po skończonej zabawie podchodzi do mnie 5-letni P. i mówi 
– Dlaczego pani mówi, że jest Babą Jagą. 
– To taka zabawa. A ja zresztą chyba jestem podobna do niej. 
– Nie! (Wykrzykuje wzburzony P.) 
– Pani nie jest Babą Jagą! Baba Jaga jest stara i brzydka.
Widocznie z moim wyglądem nie jest jeszcze tak źle.

* * *

Dziś piątek. Dzień targowy. Idąc na drugą zmianę zawsze spotykam wię-
cej znajomych bo przyjeżdżają na targ.

– O jak dawno cię nie widziałam! – Z daleka woła spotkana koleżanka
ze szkolnej ławy. 

– Co u ciebie, jak leci, co słychać. Tyle mamy do opowiadania, bo wiesz…
Może usiądziemy w parku na ławce to pogadamy.

– Bardzo chętnie, ale może innym razem, bo dziś się spieszę. 
– Ty to zawsze się spieszysz. 
– No tak spieszę się do pracy.
– To ty jeszcze pracujesz? A ja myślałam, że ty już jesteś na emeryturze

bo nauczyciele mogą wcześniej odchodzić. 
– Tak odchodzić mogą, ale kończyć pracy nie. 
W pośpiechu pytam ja. 
– Jak twoja córka radzi sobie, bo wiem, że dostała pracę również w przed-

szkolu.
Słyszę: 
– Już nie pracuje. Zrezygnowała bo to było ponad jej siły. Wiesz często

musiała za „Fri” zostać po godzinach, w domu wieczorami pisać stosy doku-
mentów, malować jakieś obrazki. A wiesz jakie dzieci miastowe są rozwy-
drzone. To nie to co u was. 

– Może nie – Powiedziałam tylko i już nie chciałam więcej słuchać. –
Wybacz ale już muszę iść, pogadamy innym razem. Przekaż córce pozdro-
wienia.

* * *
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Na sobotę chyba każdy czeka z upragnieniem. Ja też. Nie dlatego, żebym
nie lubiła przebywać z dziećmi. Zawsze więcej czasu można poświęcić na
prace domowe i bycie z rodziną. Najwyższa pora zebrać jarzyny i przygoto-
wać na zimę. Buraczki piękne urosły więc robię sałatkę na zimę do słoików.
Gotuję, buraki, kroję kilka kilogramów papryki, myję słoiki. W kuchni ba-
łagan przy takiej robocie (sobotnie przedpołudnie) a tu dzwonek do drzwi.
Kogo tam niesie? – głośno myślę i otwieram. W drzwiach stoi pani J. – ku-
charka z przedszkola.

Jak mogłam zapomnieć, że ma przyjechać po sadzonki truskawek (mia-
ły być w dodatku przygotowane). Sadzonki nie przygotowane. Bałagan 
w kuchni. Grządki też zaniedbane. Wstyd mi było, bo w pracy uchodzę ra-
czej za „perfekcyjną panią domu”. Mam tylko nadzieję, że mnie nie obmówi
do nikogo.

Po wizycie owej pani zrobiłam 30 słoików buraczków. Tradycyjnie 
upiekłam placek na niedzielę. Ugotowałam wytworniejszy obiad. Zrobiłam
wielkie pranie, prasowanie na niedzielę. W sprzątaniu pomogła mi córka.
Godzina 21 – już tylko kąpiel i pora do spania. Odkręcam kran w łazience
a tu tylko bul, bul i nie ma wody. Raptem nakapało ze dwa litry więc umyłam
się jak „arab na pustyni” i położyłam się spać.

* * *

Niedziela. Dziś postanowiłam spędzić dzień jak Pan Bóg przykazuje.
Bez żadnej roboty. W porze obiadowej dzwoni telefon. Podnoszę słuchawkę.
To moja siostra pyta czy będziemy dziś u taty na urodzinach, bo dawno,
żeśmy się nie widziały a chciała ze mną porozmawiać. Widocznie ma jakiś
problem (też nauczycielka w oddziale przedszkolnym). Często się wspieramy
w kłopotach. Mówię: 

– Owszem będę. Chociaż zupełnie zapomniałam o urodzinach. Szcze-
gólnych planów na dzisiejszy dzień nie mam więc wreszcie czas na miłe ro-
dzinne spotkanie. Tato staruszek – specjalnego prezentu nie trzeba bardziej
ucieszy się obecnością gromadki dorosłych dzieci i wnuków. Cztery razy 
do roku spotykamy się w domu rodzinnym w szerszym gronie. Dzisiaj też
wszyscy są.

Po pewnym czasie wychodzimy z siostrą na ubocze, żeby porozmawiać
na temat nurtującego ją problemu (oczywiście zawodowego). Temat szkoły
i nauczycieli zawsze drażniący więc lepiej na osobności.

Mój brat, który zawsze ma jakieś pretensje i uwagi pod adresem szkoły
i tym razem nie omieszkał tego tematu pominąć. Wróciłyśmy do towarzystwa
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ale problem szkoły rozwinął się w szerszym gronie. Najwięcej negatywnych
uwag miał właśnie brat, no bo jego żona jest woźną w szkole to on najlepiej
wszystko wie. Przede wszystkim jak ona ciężko pracuje bo musi myć szklanki
po kawie nauczycieli, zbierać pety z trawnika za ogrodzeniem (rzekomo na-
uczyciele tam rzucają) i wiele, wiele innych. A pod adresem nauczycieli: to
banda darmozjadów i nierobów a w dodatku pracują kilka godzin dziennie,
ciągle mają ferie, święta i tyle wakacji, a jakie pensje, tyle dodatków i jeszcze
pretensje o podwyżki. Lubię brata ale tym razem zagotowało we mnie.

Wreszcie odezwał się mój mąż. 
– Co ty wiesz! Gdybyś miał żonę nauczycielkę to byś inaczej mówił. Nie

wiesz jak u nas wyglądają weekendy, wakacje, ile godzin żona codziennie
pracuje?

Pierwszy raz mąż stanął w mojej obronie. 
Wreszcie brat w obawie żeby nie doszło do większej awantury skwito-

wał, że my z siostrą jesteśmy wyjątkiem a w dodatku w przedszkolu jest ina-
czej. W tym akurat miał rację. Bo przedszkole to nie szkoła. Nauczyciele
przedszkoli nie powinni być wrzucania do jednego worka. Tyle praw nie
mają i obowiązków więcej – zwłaszcza w małych placówkach. Jakie ferie?
Jakie wakacje? Jest tylko miesięczna przerwa wakacyjna. Tak przeważnie
wyglądają nasze rodzinne spotkania. I tym razem chwilowo wszyscy zapo-
mnieli z jakiej okazji żeśmy się spotkali. Dobrze, że rodzina w zasadzie nie
jest konfliktowa i wszystko wróciło do normy. Niestety na milsze tematy już
nie było czasu. 

Trzeci tydzień września

wa tygodnie pracy za nami. Jak wynika z obserwacji i zapisków w „No-
tebooku” kryzys adaptacyjny już minął. Można bardziej stanowczo 

egzekwować obowiązujące w przedszkolu zasady. Założenia podstawy pro-
gramowej też. Piękna słoneczna pogoda. Można by wyjść już na dłuższy
spacer poza plac przedszkola. Jak zwykle pomocnym „Narzędziem pracy”
(w fachowym tego słowa znaczeniu nazewnictwie) jest nasz poczciwy Gucio
czyli wąż spacerowy. 

Dzieci ubrane (zeszło prawie pół godziny). Gotowe do wyjścia. Czeka-
ją tylko na Gucia. A tu co? Gucio chyba miał jakiś wypadek. Porozrywany 
w kilku miejscach. Rozczarowanie w oczach dzieci i ciche „ooo…” Pewno
trzeba zrezygnować ze spaceru i zostać w ogrodzie. Trzeba szybko coś zara-
dzić. Sznurki od wyszywanek Gucio został powiązany i spacer się odbył. Po
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pracy interwencja u dyrekcji, że trzeba zakupić nowego węża spacerowego
bo ten zniszczony. Wysłuchałam od razu reprymendę, że nie dbamy, nie pil-
nujemy, to będziemy chodzić bez węża. Pieniędzy na nowego nie ma. Znów
było mi bardzo przykro, że ja tyle wysłuchałam. Przecież to nie moja wina.
Ja go w ubiegłym roku wcale nie używałam. Zazwyczaj służył tylko malu-
chom. To, kto nie dbał? Z resztą już wysłużył co swoje. Odeszłam z niesma-
kiem i sprawy znów musiałam wziąć w swoje ręce. Gucia od razu do torby
(dobrze, że znalazła się większa reklamówka) i do reperacji do domu.

Nie było tak łatwo ale nie byłabym sobą gdybym nie dała radę. Dobrze,
że męża nie było w domu do wieczora, bo chyba znów by mi się dostało kilka
cierpkich słów.

* * *

Dziś odwiedziły przedszkole panie z Sanepidu. Jak to zwykle na po-
czątku roku wielka kontrola, dużo spraw do wyjaśnienia. Sanepid nie jest
mile widziany. Zawsze się czegoś czepiają. Tym razem było podobnie. Na-
tychmiastowe zalecenie to mierzenie dzieci (wzrost, wysokość podkolanowa)
mierzenie wysokości stolików, krzeseł. Więc zaraz z koleżanką mierzymy,
dopasowujemy krzesła do dzieci, (nic nam się nie zgadza bo krzesła za duże
czy dzieci za małe). Gdy poszłyśmy z tym problemem do Dyrektorki usły-
szałyśmy, że trzeba dzieciom podopisywać po kilka centymetrów, żeby na
piśmie wszystko pasowało, bo w innych przedszkolach tak robią i jest dobrze.
Spojrzałyśmy na siebie poirytowane. Przecież to nie tylko oszustwo ale
krzywda dla dzieci. Tu chodzi o ich prawidłowy rozwój, kształtowanie pra-
widłowej postawy. Dyrekcja straciła dużo w naszych oczach a my skrupulat-
nie wymierzyłyśmy co do milimetra i tak zostało. Dzieci siedzą jak siedzą bo
odpowiedniego sprzętu brak ale w imię czego kłamać?

* * *

Dziś w czasie spaceru dzieci robimy wspólnie z woźną wielkie przeme-
blowanie w sali zabaw. Okazało się, że pani z Sanepidu nie podobało się
miejsce przechowywania leżaczków dla dzieci (kilka lat stały w tym miejscu
i było dobrze). Musimy wygospodarować miejsce w sali. Po godzinie prób 
i błędów znalazły swoje miejsce. Nie bardzo to estetycznie wygląda ale jak
tak musi to niech będzie. Po powrocie dzieci zaraz zauważyły zmiany. Kilkoro
od razu podeszło do leżaków i urządziło wspinaczkę jak po drabince do ćwi-
czeń gimnastycznych. Po chwili już wszyscy robili to samo. Tak być nie może.
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Próbujemy nakryć leżaki starą zasłoną, jednak zsuwa się na wszystkie strony
i nic to nie daje. Przydał by się jakiś specjalny pokrowiec. Na wsparcie Dy-
rektorki znów nie mamy co liczyć, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Całe
popołudnie i wieczór robiłam przegląd mojej szafy poszukując jakiegoś nie-
potrzebnego większego kawałka materiału a moja głowa była zajęta myślą 
o szyciu fantazyjnego pokrowca. Nie takie rzeczy w życiu robiłam więc i tym
razem dam radę. Nic szczególnego nie znalazłam więc trzeba poczekać do
jutra i poszukać wsparcia w sklepie z używaną odzieżą.

* * *

Dziś do pracy na drugą zmianę. Ale przed pracą trzeba odwiedzić „Ciu-
choland”. Więc kiedy wszyscy domownicy opuścili dom udając się do swo-
ich zajęć ja pospiesznie ugotowałam tylko zupę pomidorową na obiad (syn 
i córka wrócą wcześniej ode mnie) i już biegnę do pracy a po drodze do w/w
sklepu. Tu żeby coś interesującego znaleźć to trzeba się nieźle napracować.

– Chyba mam szczęście. Znalazłam to czego potrzebowałam. Grube za-
słony o odpowiednim kolorze. Położyłam na wagę – 2,5 kg, cena dnia 18 zł
za kilogram bo towar nowy. Odłożyłam. Tak drogiego prezentu nie będę
robić dla przedszkola nie licząc własnego czasu, trudu przy szyciu. Kiedy po-
wiedziałam, że potrzebuję tych zasłon na pokrowiec do przedszkola pani eks-
pedientka zaproponowała, że odłoży i zachowa do niższej ceny (5 zł). 

Biegłam do pracy uskrzydlona zapominając o własnych zakupach. 

* * *

Dziś podczas kontaktów z jedną mamą po krótkiej rozmowie na temat
dziecka usłyszałam bardzo pochlebne słowa.

– Cieszę się, że moją córką opiekuje się pani, zawsze o tym marzyłam.
Bo pani mnie uczyła. Ja do dziś wszystko pamiętam.

Mówię, że pewnie pamięta to co było złe, bo zło się długo pamięta. 
– Skąd, żadnego zła nigdy nie było, same dobre rzeczy. Ja wszystko 

to co pani nas uczyła staram się przestrzegać w życiu. Nawet pamiętam pio-
senkę „Najłatwiejsze ciasto w świecie a potem jak piekłyśmy prawdziwe ciasto
z tego przepisu. Wszyscy ubrani w białe fartuszki i chusteczki na głowach”.
(Fartuszki i chusteczki przeze mnie wówczas uszyte służą nam do dziś).

– Mam też zachowaną na pamiątkę teczkę biurową z rysunkami. Mamę
naszło na wspomnienia, mnie również powróciły obrazy z tamtych lat (ok.
25 lat temu). To było tak dawno a jakby dopiero wczoraj.
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I tak rozmawiając minęła godzina. W drodze do domu przywoływałam
w pamięci obrazy z moich pierwszych lat szkolnych. Gdy ja rozpoczynałam
naukę w kl I. chciałam, żeby uczyła mnie młoda i ładna pani (określenie pan,
pani było zarezerwowane tylko dla nauczycieli). Dziś rodzice patrzą innymi
kategoriami a dzieci czują sercem. Na młodych patrzą raczej z obawą. Widać
to zwłaszcza podczas przydzielania dzieci do grup. 

W dzisiejsze popołudnie miało miejsce jeszcze jedno „zderzenie” starego
z młodym. W naszej placówce wymaga się zaświadczeń z różnych form do-
kształcania zarówno od młodych nauczycieli jak i starych. Do oceny pracy
ważne kto więcej ich zgromadzi. Ja już kilka razy po warsztatach wróciłam roz-
czarowana a nawet zbulwersowana. Tym razem temat był dość interesujący
więc pomyślałam, że jeszcze raz spróbuję.

Po pracy pojechałam na wybrane warsztaty metodyczne do powiatowego
miasta. Warsztaty oczywiście odpłatne, bo placówka nie refunduje wszystkich.
W sali zajęć około 50 osób. Większość to młodzież, tylko kilka starszych osób.
Podpisujemy listę obecności gdzie trzeba podać datę urodzenia oraz staż pracy.
Do mnie lista doszła już pod koniec więc dokładnie ją zlustrowałam. Z takim
stażem pracy jak ja było tylko trzy osoby. Byłam trochę zażenowana, bo pani
instruktor stwierdza, że nie wie czy starsze stażem nauczycielki będą zaintere-
sowane. Czy ona będzie w stanie przekazać nam coś nowego, czego my jeszcze
nie wiemy. Oczywiście miała rację. Pani moim zdaniem była kompletnie nie-
przygotowana lub niekompetentna. Mówiła jak do niedouczonych dzieci ciągle
powtarzając „Co by tu jeszcze”. Prawie wszyscy uczestnicy półgłosem rozma-
wiali na inne tematy. Pani próbowała uciszać. Gdy nic nie skutkowało zarzą-
dziła przerwę. W przerwie ktoś zapytał o zaświadczenia. Gdy padła odpowiedź,
że będą dostarczone pocztą wtedy powstało „Pospolite ruszenie”. Po przerwie
już ani połowa uczestników nie została. Ja też miałam dylemat „iść czy nie iść”.
Do odjazdu autobusu dużo czasu więc zostałam. Myślałam, że po przerwie bę-
dzie lepiej. Po przerwie Pani rozdała ksero fragmentów tekstu bajki oraz kartki
i kredki i kazała narysować ilustrację do tego tekstu. Był to jeden z „interesu-
jących sposobów wykorzystania książki w pracy z dzieckiem” (taki był tytuł
formy). Rysowałyśmy prawie godzinę. Później Pani zebrała obrazki, przegląd-
nęła. Potem stwierdziła, że ładnie panie rysują a obrazki będą dla niej pamiątką.
Wszyscy wciąż czekają na coś nowego. Wreszcie pani po długiej chwili mil-
czenia pyta „Co Państwa interesuje? Bo ona sama to tak nie wie o czym mówić.
Niektórzy próbowali zadawać jakieś pytania ale żadnych interesujących odpo-
wiedzi nie było. „No to może Państwo opowiecie jak to robicie w swoich pla-
cówkach?”. Teraz zaczęły się przechwałki: jak, co która robi? W zasadzie to
tylko młode zabierały głos, ale i one z tego niewiele wyniosły.
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Powiem szczerze, że za 80 złotych (tyle wynosiła należność, nie licząc
kosztów dojazdu) zafundowałabym sobie kilka porządnych książek albo bar-
dziej interesującą rozrywkę. Postanowiłam, że więcej na żadne warsztaty nie
pojadę. Dla samych zaświadczeń to nie ma sensu. Z resztą nie pierwszy raz
tak się wynudziłam nie licząc straconego czasu.

* * *

…Skończył się kolejny tydzień. Robię przegląd własnego domowego no-
tebooka (też taki założyłam) czy wszystko co zaplanowane zostało wykonane?
Wynika, że prawie wszystko. Zostało tylko uszycie pokrowca na leżaki. Sprawa
pilna ale zamówione materiały będą dopiero w poniedziałek a dziś jest sobota,
trochę więcej czasu więc można by było coś zacząć. 

Gotowe elementy aplikacji można naszyć później. Całą wizję mam w gło-
wie. Po chwili robię na kartce projekt i już można by się brać za pracę (ma-
szyna do szycia zawsze rozłożona). 

Znów przegląd szaf, pudeł na strychu w poszukiwaniu ścinków mate-
riałów albo nie potrzebnej już garderoby. Nadmieniam, że strych mojego
domu to skład 1001 drobiazgów (wszystko może się przydać w swoim czasie).
Rodzina się już do tego przyzwyczaiła. Sami czasem coś wynoszą lub pytają
czy wyrzucić, a może ci się na coś przyda? 

Wszystko co mogło mi się przydać w tej chwili znalazłam. Z szyciem
aplikacji było gorzej bo dzisiaj z racji soboty wszyscy w domu (takie prace
wolę robić gdy jestem sama). „Dam radę”. Żeby znów nie było… Wyciągam
kilka dawno zakupionych w „ciucholandzie” koszul, spodni dla męża i syna,
które czekały na drobne przeróbki. Pomiędzy jedną parą spodni szyję daszek
do zaprojektowanego domku. To znów druga para spodni skrócona i ściany
domku z oknami. Tak wyglądało moje dzisiejsze szycie do ostatniego ele-
mentu. Na koniec chciałam się pochwalić jak mi to wszystko ładnie wyszło,
ale nie zrobiłam tego, bo już wszystkim za długo wydawało się tego szycia 
a obiad opóźniony.

Nawet wnuczce nie pokazałam, bo zaraz by się chciała tym bawić i wszyst-
ko wyszłoby na jaw.

* * *

Dziś niedziela. Nic szczególnego nie planowałam na popołudnie, bo
plany zazwyczaj „biorą w łeb”. Ale udało się z mężem pojechać do lasu (nie
koniecznie na grzyby).
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Spacery po lesie, podziwianie piękna to moja największa przyjemność 
i męża też. Więc w tym „temacie” akurat świetnie się dogadujemy. Zawsze
na takie wypady zabieram aparat fotograficzny, koszyk lub jakąś torbę bo za-
wsze może się na coś przydać niezależnie od pory roku. Tym razem również
przywiozłam cały koszyk „skarbów” do przedszkolnego kącika przyrody.
Zrobiłam mnóstwo pięknych zdjęć. Sfotografowałam każdego napotkanego
grzyba, kamyki, korzenie, mchy, stosy ściętych lub połamanych drzew. Może
kiedyś opracuję jakiś piękny album? Można również wykorzystać do pracy 
z dziećmi. Czasem w wolnych chwilach otwieram komputer, przeglądam
„Moje obrazy” i podziwiam ich piękno.

Jestem szczęśliwa z tak mile spędzonej niedzieli i takiego bogactwa
skarbów.

Czwarty tydzień września

ziś do pracy znów idę z wielką torbą dźwigając wczoraj zebrane „skarby”.
Chociaż temat dnia był inny to moje skarby i temat lasu udało się umie-

jętnie wpleść w całość. Zabawom w kąciku przyrody dziś nie było końca.
Po pracy z pośpiechem do sklepu odebrać zostawione zasłony na po-

krowiec. Znów z wielką torbą do domu. Życzliwa sąsiadka „poczęstowała”
mnie uszczypliwym spostrzeżeniem

– Ty to musisz dużo zarabiać w tym przedszkolu, bo zawsze wracasz 
z takimi wielkimi torbami zakupów.

Teraz to i ja uszczypliwie
– Na pewno nie chciałabyś mieć tych pieniędzy i nosić tych zakupów.
Chyba trochę głupio jej się zrobiło, bo dobrze zna moją sytuację (za-

równo rodzinną jak i zawodową). Zaraz próbowała odwracać „kota do góry
ogonem”. Że ja się nie szanuję, nie dbam o swoje zdrowie. Dlaczego nie jeżdżę
samochodem chociaż mam prawo jazdy – byłoby mi lżej. 

– Przecież ja nie narzekam! Popatrz jaką mam kondycję. Jeszcze nie-
jedną 20-latkę bym przeskoczyła. A co do mojego samo poszanowania to
mówię, że tylko źli ludzie się szanują. 

– No może masz rację! I życzę miłego popołudnia! – Powiedziała.
– Ja też życzę! I już nie nawiązując dalszej rozmowy rozeszłyśmy się.
Popołudnie znów spędziłam pomiędzy kuchnią (gotując obiad) a ma-

szyną do szycia tworząc ozdobny pokrowiec.
Dziś wieczorem mogłam się pochwalić „dziełem”. Nikt mi nic nie za-

rzucał, bo nikt nie wiedział kiedy ja go uszyłam. Nawet córce, która nie skora
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jest do pochwał bo jak mówi „Takie rzeczy mnie nie kręcą”. Wnuczka była
wręcz zachwycona i powiedziała „Babciu ty to masz talent, szkoda, że ja 
takiego nie mam”. Cały wieczór urządzała na nim różne zabawy, występy.
Nawet mnie podsunęła wiele pomysłów do innego wykorzystania tego 
pokrowca.

* * *

Oprócz pracy zawodowej w przedszkolu, którą traktuję z wielką pasją
mam również wiele innych zainteresowań. Posiadam status twórcy ludowego.
Taki status zobowiązuje mnie do kultywowania tradycji, przekazywania wie-
dzy i kultury ludowej młodszym pokoleniom. Współpracując z Gminnym
Ośrodkiem Kultury jestem często zaangażowana w organizację różnych im-
prez kulturalnych zwłaszcza promujących kulturę ludową regionu. Dziś właś-
nie dostałam zaproszenie do zorganizowania wystawy własnej twórczości 
a potem udziału w kiermaszu podczas prestiżowej imprezy kulturalnej na
rynku naszego miasta. Impreza ma się odbyć w październiku. Moja twór-
czość jest mało trwała. To kwiaty i inne wyroby z bibuły i papieru, więc
wszystko trzeba zrobić nowe. Czasu niewiele. Obowiązków domowych, za-
wodowych dużo, ale „Dam radę”. Jeszcze dziś zakupiłam mnóstwo koloro-
wych bibuł, klejów, papieru. 

Ekspedientka w sklepie mówi 
– Pani znów będzie coś pięknego tworzyć. 
– Tak. Ma pani rację. Ja całe życie tworzę. 
Kiedy przyniosłam to wszystko do domu, moja 5-letnia wnuczka urzą-

dziła sklep, w którym ja znów kupowałam a potem zabrałyśmy się wspólnie
do tworzenia kwiatów. Musiałam jej pokazywać jak wycinać, skręcać, zwijać,
żeby powstał kwiatek. Ja niewiele zrobiłam ale zaangażowanie i radość
dziecka była ważniejsza.

* * *

Wracam do domu zmęczona, jak zwykle z zakupami i myślę tylko 
o chwili odpoczynku a potem zrobieniu chociaż kilku kwiatów na w/w kier-
masz. Córka dziś ma wolne więc myślę, że ugotowała obiad. Wchodzę do
domu patrzę na stole w pokoju gościnnym leży przygotowana bibuła, klej,
nożyczki, druty a moja wnuczka O. podbiega do mnie i mówi

– Babciu! Ja ci pomogę. Czekam tak długo na ciebie. Co będziemy dzisiaj
tworzyć? Ja już wszystko przygotowałam. 
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Obiad był. Szybko zjadłam i zabrałyśmy się do tworzenia. Ja swoje kwiaty
z bibuły, O. tworzyła dziś własne ekspresje z pasków bibuły, ścinków. Wyci-
nała, naklejała, robiła wystawy. Twórczym zabawom nie było końca. Gdy po-
czuła się zmęczona, oznajmiła, że na dziś koniec ale jutro też przygotuje
wszystko i będzie czekać. Potem weszła na moje kolana uściskała mnie mocno
za szyję i powiedziała.

– Babciu kocham cię i jestem dumna z ciebie. 
Pytam – Dlaczego dumna?
– Bo ty jesteś najlepszą babcią na świecie. 
Kiedyś skarżyłam się na brak wdzięczności i zrozumienia ze strony do-

mowników a tu taka miła niespodzianka przygotowana przez wnuczkę. 

* * *

Dziś wnuczka też czeka z przygotowanymi materiałami. Obiadu nie ma
więc najpierw trzeba się wziąć za gotowanie. A w dodatku mają być pierogi
z truskawkami.

– To ja ci babciu pomogę, żeby było szybciej. 
– Dobrze zgadzam się.
Szybko zarobiłam ciasto, rozwałkowałam, pokroiłam w kwadraty. Oliwia

rozłożyła truskawki i zabrałam się do klejenia myśląc, że jej pomoc na tym
się skończyła, ewentualnie poprosi o kawałek ciasta do zabawy (jej ulubiona
zabawa). A tu nie.

– Babciu! pokaż mi jak się składa ciasto i skleja. 
Pokazałam na kilku pierogach a ona już prawie umie. Rzeczywiście po-

mogła bo skleiła około 10. Niewiele trzeba było poprawiać. Ja byłam dumna
z niej, pochwaliłam ją a ona skromnie mówi

– To twoja zasługa babciu. 
Potem przyniosła ze swojej skarbonki 5-złotówkę i daje mi mówiąc:
– Babciu to zapłata dla ciebie za to, że mnie tak dużo nauczyłaś.
Wzięłam pieniążka, pogładziłam ją po głowie po czym próbuję oddać 

a ona zasmucona, że ja nie chcę wziąć mówi. 
– Babciu musisz wziąć bo za naukę się płaci.
Wzruszyłam się prawie do łez a ona widząc to mówi
– Babciu jak ty już kiedyś będziesz u aniołków i będziesz czekać na mnie

to nie będzie już miał mnie kto uczyć wszystkiego i ja będę strasznie o ciebie
płakać.

Łzy otarłam ukradkiem i nie mogłam wydobyć z siebie słowa. Ale po-
czułam się najszczęśliwszą babcią na świecie. Poczułam jak bardzo dzieci są
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ufne, szczere, że dla dzieci warto poświęcić samego siebie. Tu chciałabym
głośno zaapelować do współczesnych babć. „Nie uciekajcie z domu do klu-
bów seniorów by szukać rozrywki i odpoczynku od wnucząt. Jesteście po-
trzebne swoim wnukom. Twórzcie z nimi, bawcie się, uczcie życia, dajcie
swoje doświadczenie i mądrość – swoje powołanie bycia Babcią. One w tym
«zwariowanym» świecie właśnie was potrzebują”.

* * *

W dodatkowym przydziale czynności na bieżący rok szkolny grupa ma-
luchów otrzymała zorganizowanie zajęcia integracyjnego „Święto jabłka”. Pora
pomyśleć jak to zrobić w grupie tak małych dzieci. Temat bliski ale nie ma
mowy o jakimś nawet krótkim przedstawieniu, wierszyku – przecież to począ-
tek roku. Długo musiałam namawiać koleżankę żebyśmy same wystąpiły w roli
postaci z bajki Ewy Szelburg Zarembiny „O jabłuszku i ogrodowym ludku”. 

– To nam nie wyjdzie, to się nie uda, zbłaźnimy się przed młodymi. 
– Damy radę! Powtarzam uparcie. 
– Młode niech się uczą, biorą przykład, trzeba je mobilizować, zaangażo-

wać w role. Przecież to impreza integracyjna a nie pokaz.
Koleżanka wreszcie dała się przekonać ale zgodziła się tylko na rolę nar-

ratora. Natomiast dwie młode nauczycielki od razu się zgodziły zagrać propo-
nowane role. Byłam dumna z siebie, że udało mi się trafić do nich z propozycją.
Moje dzisiejsze popołudnie zajęte było obmyślaniem scenariusza i całej im-
prezy. Pomiędzy smażeniem kolejnego naleśnika na obiad robię krótkie zapiski
na kartce leżącej na stole. Mąż czekający na obiad kontroluje moje czynności 
i co chwila zwraca uwagę, że przypalę te naleśniki. 

Wreszcie chowa mi kartkę i długopis (mimo wszystko pomysłów nie
dało się schować). Trochę się zdenerwowałam, bo staram się w jak najlepszy
sposób połączyć pracę z obowiązkami domowymi. Na myśl przyszła mi re-
fleksja; „Dlaczego ja mam tylko obowiązki? tak w pracy jak i w domu. – Czy
nie mogłabym mieć jeszcze jakichś praw?”. Mimo wielkiego zaangażowania
w pracę zawodową i traktowanie przedszkola jak drugi dom to w domu i tak
wszystko co należy do mnie zrobione. Nikt mnie w tym nie wyręcza. Zaczy-
nam się wewnętrznie buntować i w myślach szukać sposobu zmian. Wreszcie
doszłam do wniosku, że chyba już za późno na zmiany. To moja wina, że za
bardzo rozpuściłam dzieci i męża ciągle traktując ich jak przedszkolaków 
i dlatego teraz nie mam wdzięczności i żadnej pomocy.

Do planowanego „Święta jabłka” jest jeszcze trochę czasu więc ten temat
odkładam na później. Ale przez weekend jakimś niewidzialnym znów spo-
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sobem muszę zrobić trochę kwiatów na wspomnianą wystawę, bo ja z byle
czym się nie pokażę. Wszystko musi być „perfekt i dopięte na ostatni guzik”.
Kończy się miesiąc wrzesień ale poza tym nic się nie kończy. Nowy miesiąc.
Nowe zadania. Nowe wyzwania. „Dam radę”. „Wymagam od siebie nie licząc
godzin ani lat”.

Na koniec nasuwa mi się taka refleksja. Wychowujemy, edukujemy od
najwcześniejszych lat bo dzieci to nasza przyszłość. Ale ważne, żeby nie za-
pominać, że każde dziecko jest inne ale każde pragnie być kochane. Ważne
by ci, którzy stają dopiero u progu kariery zawodowej czuli w sercu swoje „Po-
wołanie” bycia nauczycielem. Żeby umieli czerpać z doświadczenia i mądrości
życiowej nauczycieli seniorów oraz darzyli należnym im szacunkiem.
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obrze, że lubię pisać. Z tego względu zdecydowałam się napisać o swojej
pracy. O pracy prawdziwej, o swoich przeżyciach, refleksjach i rozter-

kach. Tak naprawdę, to trudno wybrać miesiąc ze swojego życia, jako życia
nauczyciela. W tym zawodzie pracuję już 26 lat. Doskonale pamiętam po-
czątki mojej pracy. Wydawałoby się łatwej na początku, chociaż wcale taka
łatwa nie jest. Zwłaszcza w dzisiejszych, trudnych, a zarazem ciekawych cza-
sach, w dobie demokratyzacji wiedzy i technologicznego postępu. Nie ma co
tu ukrywać, że żyjemy w czasach upadku wartości, przedmiotowego trakto-
wania człowieka, braku szacunku do życia, tolerancji, braku prawdy i dobra.
I coś, co kiedyś było normalnością dzisiaj stało się nienormalnością, a nie-
normalność stała się normalnością. Lubię swoją pracę. Dzięki niej miałam 
i mam możliwość samorealizacji i wewnętrznego spełnienia się. Chociaż
ciągle towarzyszą mi niepokoje. I nie tylko towarzyszą one mnie, ale wielu
innym nauczycielom.

Niewątpliwie praca nauczyciela ma wpływ na rodzinę, codzienne funk-
cjonowanie i psychofizyczność. Nie łatwo jest w dzisiejszych czasach ,,być’’
nauczycielem. Swoją pracę rozpoczęłam pod koniec lat osiemdziesiątych dwu-
dziestego wieku, a więc jeszcze w systemie totalitarnym. Po kilku tygodniach
zostało zorganizowane spotkanie dla nowo przyjętych nauczycieli mające na
celu zachęcenie nas do wstąpienia do partii. Niestety, ale po kilku miesiącach
mieliśmy już rok 1989 i ,,okrągły stół’’, który doprowadził do pierwszych, wol-
nych wyborów demokratycznych w Polsce, co w konsekwencji wiązało się 
z wprowadzeniem nowego sytemu politycznego państwa – demokracji, a tym
samym zmiany systemu gospodarczego, przejście z gospodarki sterowanej
centralnie do gospodarki wolnorynkowej.

Najbardziej miło wspominam rok 1989, który przyniósł podwyżki dla na-
uczycieli i kilkakrotne wyrównania wynagrodzenia w ciągu jednego miesiąca.

D

Teresa Banas-Kobylarska
Kobieta, 49 lat
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Pracę rozpoczęłam w małej, przytulnej szkole wiejskiej. Prowadziłam zajęcia
w nauczaniu początkowym, z historii i wiedzy o społeczeństwie. W mojej
szkole nie było większych problemów wychowawczych z uczniami, bardzo
miła atmosfera wśród nauczycieli. Prawie jak w ,,dobrej rodzinie’’. Po dzie-
sięciu latach pracy jako nauczyciel zostałam dyrektorem tej szkoły. Po wy-
graniu oczywiście konkursu na to stanowisko. Pracując jako dyrektor w tej
szkole, również bardzo miło wspominam ten czas. Chociaż zaczęły się wśród
nauczycieli niepokoje w związku z wprowadzeniem reformy. A to oznaczało
zastąpienie ośmioklasowej szkoły podstawowej, sześcioklasową szkołą pod-
stawową. A więc mniej dzieci, a to oznaczało likwidację szkoły. No i wtedy
rozpoczął się pęd nauczycieli do zdobywania kwalifikacji, aby znaleźć jakąś
pracę jako nauczyciel w innej szkole. W roku 2001 rozwiązano tę miłą, przy-
tulną wiejską szkołę. Zatrudnienie znalazłam w gimnazjum prowadząc za-
jęcia z historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie. 
I tu chciałabym napisać, że takim ważnym miesiącem w moim życiu w od-
niesieniu do pracy zawodowej był wrzesień 2001 roku.

Bardzo przeżyłam przejście z jednej do drugiej szkoły. Nie było to wcale
takie łatwe. Przez kilkanaście lat pracowałam w jednej szkole. Nowi nauczy-
ciele, nowi uczniowie, wyż demograficzny. Ale najważniejsze w tym momen-
cie było to, że była praca. To przeżycie było zdwojone, bo z jednej strony
nowe środowisko, a drugiej strony praca jako nauczyciel a nie dyrektor
szkoły. Więcej klas, większa liczebność uczniów w klasach, a to oznaczało
więcej pracy. A w pokoju nauczycielskim nie było już kameralnej atmosfery.
Zauważyłam, że nauczyciele z którymi pracowałam wcześniej w szkole zmie-
nili się. I to na tyle, że wyglądało to tak, jakbym nigdy z nimi wcześniej nie
pracowała. Stali się sobie obcy, bojaźliwi. Być może ta nowa sytuacja, nowe
środowisko wpłynęło na ich zachowanie i zmianę postaw. Dlatego uważam,
że człowiek zawsze powinien być sobą. Ale nie każdego na to stać, żeby po-
zostać sobą w każdej zmieniającej się sytuacji. Różne negatywne sytuacje
wśród nauczycieli mają wpływ na atmosferę pracy w szkole, na to w jakim
stanie idziemy na zajęcia z uczniami. No i oczywiście ważna jest postawa dy-
rektora, czy zachęca nas do pracy i działań na rzecz szkoły czy zniechęca 
i wręcz utrudnia pracę w szkole.

Nie ukrywam, że trudno było przyzwyczaić mi się do pracy w tak dużej
szkole. A jak więcej dzieci, to więcej problemów wychowawczych. Ciągle 
się zastanawiam skąd wśród ludzi, a konkretnie nauczycieli jest tak dużo 
zawiści i zazdrości? Może gdyby w szkołach więcej pracowało mężczyzn, 
to nie byłoby tych zjawisk. Istotne jest też środowisko w jakim się pracuje.
Najtrudniejsze środowisko, to po byłych Państwowych Gospodarstwach
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Rolnych. Jako spuścizna komunizmu. Ostatnio przeczytałam o takich lu-
dziach jako pokoleniach ludzi straconych. Dlatego, że większość ludzi z tych
środowisk ciągle w nich tkwi nie znajdując pomysłu na życie. Najczęściej
nie interesuje się swoimi dziećmi, nie szukają pracy i są negatywnie nasta-
wieni do szkoły.

W ostatnich latach pojawił się nie tylko u mnie, ale u wielu innych na-
uczycieli niepokój związany z pracą w związku z niżem demograficznym.
Nie dość, że nauczyciele nie są zadowoleni z warunków wynagrodzenia (nie
było podwyżek od kilku lat), to pojawiają się obawy o pracę. A o jakichkol-
wiek nadgodzinach w dzisiejszych czasach, to można zapomnieć.

Nauczycielom w dzisiejszych czasach brakuje stałości, zabezpieczenia
pracy, godziwego wynagrodzenia za pracę. Pomimo tego, że są dobrze wy-
kształceni. Większość nauczycieli ukończyła kilka kierunków studiów. Po-
mimo tylu lat pracy sama mam obawy o swoją pracę, o swoją przyszłość. Nie
wyobrażam siebie w innym zawodzie lub na zagranicznym wyjeździe w po-
szukiwaniu pracy. Ale w dzisiejszych, niepewnych i trudnych czasach niczego
nie można wykluczyć. Tak więc wszystko jest możliwe. I nie powinniśmy
zbytnio się do wszystkiego przyzwyczajać. Już Demokryt z Abdery stwierdził,
że wszystko się zmienia. Więc dlaczego my mielibyśmy się do czegokolwiek
przyzwyczajać.

Nieraz się zastanawiam, czy gdybym była na początku drogi, to czy bym
ją zmieniła? Raczej bym jej nie zmieniła. Pomimo, że w pracy w szkole dużo
daję z siebie i dużo wykonuję różnych zadań poza szkołą. Mam tę możliwość,
że mogę dokonać porównania szkoły przed rokiem 1989 i po roku 1989. Po-
mijając kwestie finansowe, to przed rokiem 1989 było spokojniej, stabilniej.
Ludzie również byli inni, lepsi, wyrozumiali. Po roku 1989 również zbyt dużo
się nie zmieniło. Dopiero rok 1999 przyniósł nam reformę ustroju szkolnego.
Wprowadzona została 1 września 1999 roku. Utworzone zostały trzyletnie
gimnazja. A w 2000 roku wygasły ośmioklasowe szkoły podstawowe. 

W roku szkolnym 1999/2000 uczniowie dotychczasowych klas VII stali
się uczniami I klas nowo utworzonych gimnazjów. W sześcioklasowych szko-
łach podstawowych uczyli się jeszcze w tym samym roku szkolnym ucznio-
wie dawnych klas VIII, którzy byli ostatnimi uczniami dawnych szkół
ośmioklasowych.

Praca w szkole ma wpływ na życie rodzinne. Mnie jest trudno wycho-
dząc ze szkoły zostawić wszystkie szkolne problemy poza jej drzwiami. Nie
mówiąc już o tym, że wszelką szkolną dokumentację opracowuje się w domu.
W dzisiejszych czasach nie jest łatwo być nauczycielem. Ale takim ,,praw-
dziwym” nauczycielem, który nie opuszcza szkoły wraz z dzwonkiem, który
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zawsze ma czas dla uczniów, porozmawiać z wychowankami, wysłuchać ich
problemów i doradzić. Zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach są jeszcze
tacy nauczyciele?
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