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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 – gospodar-
czego) z perspektywy jej osobistych doświadczeń współtworzących to ży-
cie. Ponadto umożliwiają zatrzymanie „ulotnych chwil”, tego co dla autora 
w danym momencie jest/było ważne, co wywołało emocje, co sprowokowało
do zanotowania doświadczeń, myśli im towarzyszących, a równocześnie do
refleksji nad tym, co nadaje życiu sens, kształt i charakter. Stąd też opubliko-
wanie nauczycielskich pamiętników uznałam za wartościowe, jako cenne
źródło danych do naukowych analiz.

8

Cod z i enno ś ć  w  na r r a c j a ch  nau c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  w c z e sne 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

adania z wykorzystaniem pamiętników pozyskiwanych drogą konkur-
sową mają w polskiej pedeutologii silny akcent autobiograficzny, sięga-

jący okresu międzywojennego. W Polsce pierwszym socjologiem, który
wykorzystał biografię pozyskaną drogą konkursową, jako materiał analiz
naukowych, był Florian Znaniecki. Po raz pierwszy uczynił ją przedmio-
tem analizy socjologicznej w pracy – o losach polskich emigrantów w Ame-
ryce – zatytułowanej Chłop Polski w Europie i Ameryce (napisanej wspólnie
z W.I. Thomasem). Z naukowego punktu widzenia niezwykle ważne było to,
iż publikację poprzedzono Notą Metodologiczną, w której zaprezentowane
zostały założenia zastosowanej metodologii oraz Wstępem (do trzeciego
tomu Pamiętnik Imigranta), w którym wyjaśniono i uzasadniono celowość
i możliwość wykorzystania autobiografii dla poznania grupy (warstwy) spo-
łecznej (Skibińska 2006, 34–35). Sposób pozyskiwania materiału badawczego
zapoczątkowany przez W.I. Thomasa i F. Znanieckiego stał się początkiem
dynamicznego rozwoju socjologicznych badań biograficznych w Polsce3, by
w konsekwencji stać się inspiracją badań prowadzonych przez pedeutologów
(zob. Łukasik 2016). 

Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii prowadzone są w celu zgłę-
biania wiedzy o życiu, o jego przebiegu i treści, a także o różnych sferach czy
fazach życiowej, zawodowej i społecznej aktywności nauczycieli w ich własnej
interpretacji, w kontekście różnych wymiarów, uwarunkowań i zależności,
zarówno jednostkowych, indywidualnych, jak i grupowych, środowisko-
wych, społeczno-kulturowych czy historycznych.

Autobiografie nauczycieli.
Refleksyjność nauczycieli w autonarracjach

pozyskiwanych drogą konkursową na pamiętnik

B

3 Znaniecki, poza wprowadzeniem metody biograficznej do badań socjologicznych,
jest uznany również za pioniera w dziedzinie pozyskiwania materiałów pamiętnikarskich
drogą konkursową – czego potwierdzeniem jest konkurs z 1921 r. zatytułowany „Życiorys
własny robotnika”.

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:08  Page 11



Kontynuatorką badań biograficznych nad nauczycielem – rozpoczętych
w socjologii przez J. Chałasińskiego i B. Gołębiowskiego, a w pedeutologii
przez J. Nowak – jest Wanda Dróżka. Celem konkursów przez nią inicjowa-
nych i organizowanych było poznanie doświadczeń zawodowych i osobi-
stych, dążeń, aspiracji, aktywności, perspektyw na przyszłość w kontekście
przemian społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych, a także
rozpoznanie zróżnicowań pokoleniowych wśród nauczycieli (wyznacznikiem
określenia różnic były doświadczane zmiany społeczne). Pierwsza edycja była
adresowana do pokolenia młodych nauczycieli, zaś druga do nauczycieli
średniego pokolenia (potencjalnymi odbiorcami była ta sama grupa nauczy-
cieli z tym, że 10 lat później) (Dróżka 2002, 2005, 2008).

Badania biograficzne z wykorzystaniem materiałów pamiętnikarskich
pozyskiwanych drogą konkursową podjęła również Joanna Małgorzata Łu-
kasik. Ogłosiła ona dwa konkursy zatytułowane Miesiąc z życia nauczyciela
pierwszy w roku 2009, drugi – 2014/15. Celem ogłaszanych konkursów było
poznanie doświadczeń życia codziennego nauczycieli (praca zawodowa i życie
osobiste), a także motywowanie do stawania się człowiekiem refleksyjnym
(Łukasik 2011, 2013, 2015).

Wobec tezy Bronisława Gołębiowskiego, że pamiętniki są doskonałym
materiałem źródłowym do analiz różnic pokoleniowych we wszystkich śro-
dowiskach społecznych, zawodowych, szczególnie dużych i znaczących w ca-
łokształcie życia społecznego, w tym właśnie nauczycieli (Gołębiowski, 1995),
w niniejszym artykule zwrócono uwagę na wartość badań biograficznych 
w pedeutologii oraz znaczenie refleksyjności człowieka w odczytywaniu sensu
własnego życia.

Autobiografia w badaniach społecznych

adania jakościowe, metody stosowane przez badaczy zakorzenionych 
w tym paradygmacie „są wyrazem powszechnej wiary w to, że mogą one

dostarczyć »głębszego« rozumienia zjawisk społecznych, niż można byłoby
uzyskać z danych czysto ilościowych” (Silverman 2009, s. 59).

„Biografia stanowi podstawową metodę badań jakościowych w pedago-
gice. Ma swoją ugruntowaną historycznie pozycję i współczesny dorobek”
(Theiss, 2010, s. 84–85). Samo pojęcie biografii – mimo wyraźnych konturów
– jest wieloznaczne, „odnosi się do wieloaspektowego i strukturalizowanego
obszaru tematycznego, którego wewnętrzne relacje i liczne powiązania mogą
prowadzić do nieporozumień i kontrowersji” (tamże). Biografia ma więc

12
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B
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różne wymiary i stąd przekonanie o wieloznaczności tego pojęcia. Należałoby
jednak raczej mówić o wieloaspektowości. Samo słowo „biografia” oznacza
opis życia, czyli tekst, a równocześnie życie w jego rzeczywistym (realnym)
wymiarze. Za jego pomocą określić można więc także, to co jest przedmio-
tem opisu, czyli życie ludzkie w jego rzeczywistym wymiarze – biografię jako
realne życie (Lalak 2010). Są to jednak dwa różne byty. 

Biografię można zatem rozumieć jako tekst i wyróżnić: biografię oraz
autobiografię. Przy czym:

• biografia w tym ujęciu rozumiana jest jako tekst opowiadający histo-
rię cudzego życia. Biografia ma swój początek i wyraźnie usytuo-
wany w czasie koniec. Autor biografii opowiada zgodnie z najlepszą 
wiedzą i z własnym sumieniem co wydarzyło się w życiu opisywa-
nej osoby, 

• autobiografia zakłada, że autor jest podmiotem opisywanych wyda-
rzeń. Ważne są tu dwa rodzaje temporalnych uwarunkowań auto-
biograficznych: czas teraźniejszy – w dziennikach, blogach – wiedza 
o doświadczeniach i przeżyciach autora, usytuowane w perspektywie 
czasu teraźniejszego, wraz z następowaniem zdarzeń autor opisuje 
osobistą relację z ich przebiegu; czas przeszły – doświadczenia odno-
szące się do przeszłości znajdujące swoje zwieńczenie w teraźniej-
szości – pamiętniki, autobiografie – dają one świadectwo indywidu-
alnej refleksji nad przeszłością oraz mechanizmami budowania ocen. 
W naturalny sposób wydarzenia bardziej odległe w czasie zacierają 
się w pamięci. Te jednak które stanowią szczególny rodzaj przeżyć, 
mogą zachować swój wyraźny ślad w pamięci i zostać przywołane 
w szczegółach. Wybór wydarzeń jest cennym biograficznym faktem, 
którego badacz nie powinien ignorować. Nawet brak szczerości i za-
biegi autokreacyjne nie zmieniają autentyczności materiałów auto-
biograficznych) (Lalak 2010 a, s. 261).

A. Giza-Poleszczuk (1990, s. 96) uważa, że biografia jako byt obiektywny,
co znajduje wyraz w stosowanej formie językowej „biografia” oraz jako byt
subiektywny, czyli „autobiografia” ma kilka istotnych aspektów:

1. Autobiografia jest wytworem działalności podmiotu.
2. Zawsze ma subiektywny charakter.
3. Zależy od świadomości jednostki w dwu znaczeniach: istnieje tylko 

wtedy, gdy ktoś ją opowie oraz jest relatywna wobec postrzegania

13

J o a n n a  M .  Ł u k a s i k  —  A u t o b i o g r a f i e  n a u c z y c i e l i

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:08  Page 13



i rozumienia życia przez znaczącą, sensowną i ustrukturowaną opo-
wieść. Można zatem mówić o „konstytutywnym charakterze świa-
domości”.

4. Autobiografia ma charakter ciągłego procesu (nie jest aktem jedno-
razowym), jednostka wybiera wydarzenia ze względu na ważne dla 
niej wartości („odniesienie do wartości”) oraz nadaje im znaczenia 
(znaczenia są „podstawą formowania doświadczenia”), w ciągu jej 
życia zmienia się jego przedstawianie i rozumienie („życie jako 
ciągły proces interpretacji”).

5. Na kształt autobiografii wpływają też inne czynniki (okoliczności, 
sytuacje).

6. Autobiografia istnieje dzięki przekazowi językowemu i stąd kluczo-
wego znaczenia nabiera jej odczytywanie (rozumienie traktowane 
jest jako „jedyna droga dostępu do rzeczywistości kulturowej”) 
(tamże, s. 96).

Tabela 1. Charakterystyka autobiografii w ujęciu obiektywnym i subiektywnym
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Treści charakterystyki Ujęcie obiektywne – biografia Ujęcie subiektywne – autobiografia

Przedmiot Sprawozdanie z życia Interpretacja życia

Charakter Społeczny Indywidualny

Znaczenie dla nauki Interesująca jako źródło wiedzy 
społecznej

Interesująca jako zjawisko 
„samo w sobie”

Rola badacza Wyeksponowana; dotarcie do 
obiektywnej rzeczywistości i jej 
wyjaśnianie w kategoriach nauki

Zrozumienie rzeczywistości 
w kategorii badanego lub formalne
podejście (jak opowiada)

Rola badanego Prezentacja obiektywnych faktów 
i znaczeń, jakie im nadaje

Wyeksponowana; autonomiczne 
źródło znaczeń

Język Narzucanie znaczeń jednostce 
przez społeczeństwo

Nadawanie znaczeń przez jednostkę
(monologiczne lub dialogiczne)

Jednostka Konstrukt społeczny Unikalne i niepowtarzalne 
indywiduum

Świadomość jednostki Społeczna Indywidualna

Społeczeństwo „Pole życia” jednostki Tworzone przez jednostkę 
w autobiografii

Życie jednostki Zdeterminowane przez 
społeczeństwo

Zindywidualizowane; życie tożsame 
z jego interpretacją

Źródło: M. Skibińska, Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Warszawa: Wydawnic-
two UW, s. 331.
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Autobiografia4 jest więc pisana przez samą jednostkę to jej własny opis
życia, to źródło danych, w którym autor przedstawia samego siebie i nic poza
tym. Autobiografia jest więc zamkniętym, całościowym przedmiotem, który
– co podkreśla A. Giza-Poleszczuk – nie odsyła już do niczego innego (1990).
Staje się zatem pewnego rodzaju sądem nad własnym życiem, jego interpre-
tacją. Interpretacja zaś jest nieodłączna doświadczeniu, odsłania znaczenia,
jakie ludzie nadają rzeczom, sprawom, wydarzeniom. Dążenie do poznawa-
nia tych znaczeń jest tożsame z rozumieniem człowieka, jego psychiki, świa-
domości, motywów, co jest znamienną cechą poznania humanistycznego. 

Poza tym, iż jak ukazano powyżej biografia może być rozumiana jako
tekst, może być również rozumiana jako realne życie, gdyż to człowiek for-
mułuje oczekiwania wobec swojego życia, podejmuje ważne decyzje i musi
się liczyć z ich skutkami. Biografia jest zatem podmiotowo zorientowanym 
i zorganizowanym procesem rozwoju i kształtowania osobowości człowieka.
W realnym wymiarze ma dwa różne aspekty:

• „Patrząc z zewnątrz, może być traktowana jako (prze)bieg życia, 
droga życiowa w określonych ramach społeczno-kulturowych. Jest 
konstelacją różnorodnych sytuacji i wydarzeń i składa się ze zdarzeń 
obrazujących ruch i zmianę – podróże, przeprowadzki, wyjazdy za 
granicę i powroty, związki i rozstania itp.

• Strona wewnętrzna to obszar doświadczeń indywidualnych takich, 
jak wiedza, osiągnięcia, informacje, przeżycia. Wpływają one na siebie 
tworząc niepowtarzalny, indywidualny obraz życiowego doświadcze-
nia o procesualnym charakterze, dostępny poznawczo świadomości 
własnej podmiotu. Rekonstrukcja tego doświadczenia może być waż-
nym zadaniem badań biograficznych” (Lalak 2010, s. 109–110).
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4 „W pedagogice/pedeutologii zorientowanej humanistycznie można stwierdzić z peł-
nym przekonaniem, że badania (auto)biograficzne i narracyjne należą (…) do grupy metod
różnorodnie wykorzystywanych w obrębie projektów badawczych opartych na paradyg-
matach humanistycznych i metodologiach jakościowych. Wyodrębnić można wśród nich
trzy zasadnicze charakterystyczne odmiany tej tradycji badawczej, wykorzystane w różnych
projektach. W odniesieniu do pedeutologii wyodrębnić można:

• Badania autobiograficzne z wykorzystaniem analizy pamiętników, dzienników, listów 
i innych dokumentów i technik badawczych (Wanda Dróżka);

• Badania biograficzne z zastosowaniem wywiadu i innych technik badawczych 
(Hanna Kędzierska);

• Badania narracyjne przeważnie posługujące się wywiadem narracyjnym w wykładni 
Fritza Schützego i dodatkowo innymi technikami badawczymi (Rozalia Ligus)” 
(Kubinowski, s. 144).
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Badania biograficzne w rozumieniu B. Smolińskiej-Theiss i W. Theissa
są sposobem poznawania ludzi oraz ich świata „dzięki studiowaniu różnego
rodzaju dokumentów osobistych, poczynając od autobiografii, życiorysów 
i pamiętników, poprzez wspomnienia, dzienniki, relacje ustne, po listy, kro-
niki rodzinne, notatki, fotografie. Zgodnie z założeniami interakcjonizmu,
fenomenologii, a także hermeneutyki, tego typu materiały są właściwym
źródłem poznania świata życia, na który składają się ludzkie przeżycia i do-
świadczenia, systemy wartości i znaczeń, potoczna wiedza, jak również 
twórcza aktywność, dzięki której jednostka buduje swój realny świat” (Smo-
lińska-Theiss, Theiss, 2010, s. 92).

Analizując powyższe słowa można zauważyć, że istnieje kilka rodzajów
źródeł danych w metodzie biograficznej. N.K. Denzin wyróżnił trzy rodzaje
tych źródeł. Pierwsze to „źródła bezpośrednie”, do których zalicza się pub-
liczne dokumenty danej osoby, jak np. raporty policyjne, karty choroby czy
publikacje. Drugie to tzw. „źródła pośrednie”, obejmujące statystyki czy lite-
raturę na temat badanej grupy. Ostatnie zaś to „dokumenty archiwalne”, czyli
listy, pamiętniki bądź dane z wywiadu niestandaryzowanego. Ponadto autor
ten pisze o „dokumentach życiowych” (life documents) lub „dokumentach 
o życiu jednostki” (documents of life), które opisują momenty przełomowe
w życiu człowieka. Dokumenty te zawierają autobiografie (autobiographies),
biografie (biographies) pamiętniki (diares), listy (letters), testamenty (obitua-
ries), historie życia jednostki (life histories), historie z życia jednostki (life 
stories), historie ludowe (personal experience stories), historie ustne (oral his-
tory), a także osobiste historie (personal histories) (za: Januszewska, 2010, 
s. 20–21). 

Wśród „dokumentów o życiu jednostki”, w odniesieniu do biografii,
N.K. Denzin wyróżnia trzy jej rodzaje: „biografię kompletną” (the complete),
„biografię tematyczną” (the topical) i „biografię przygotowaną do opubliko-
wania” (the edited life story). W pierwszej z nich badacz zbiera dane o całym
życiu badanych, chociaż jest to trudne, a czasami wręcz niemożliwe do zrea-
lizowania. Druga z nich – przyjęta przez inicjatorów konkursu nt. „Miesiąc
z życia nauczyciela” – dotyczy konkretnej dziedziny życia człowieka, mo-
mentów jego przebiegu, określonego obszaru jego aktywności. Odnosi się
również do określonej fazy życia człowieka oraz do ważnych momentów jego
przebiegu. 

Ważne z perspektywy ustalenia metodologicznego rozumienia i zasto-
sowania autobiografii w badaniu nad życiem codziennym jest wyekspono-
wanie stanowiska Denzina co do poziomów, na których może odbywać się
analiza biograficzna. Zdaniem autora:
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• pierwszy to „historia życia” (life history) – czyli przedstawienie do-
świadczeń człowieka w sposób, w jaki je opisuje; 

• drugi – „relacja z życia” (life story) – koncentruje się na życiu lub 
jego fragmencie opowiadanym przez daną osobę; 

• trzeci – „historia przypadku” (case history) – koncentruje się na spe-
cyficznych doświadczeniach w życiu danej osoby; 

• czwarty – „studium przypadku” (case study) – to analiza pojedyn-
czego przypadku w celu stworzenia ogólnej teorii; 

• piąty – najbliższy inicjatorom konkursu – to „autonarracja” (self 
story), opowieść jednostki o swoim życiu, historia własnego „ja” 
w odniesieniu do jakiegoś wydarzenia lub doświadczenia (za: Nowak 
1998, s. 106).

Jak zauważa H. Kędzierska znacząca dla badań nad życiem nauczycieli
„biografia traktowana jako relacja z życia jest nośnikiem pewnej treści, ujętej
zazwyczaj w formie narracji. W opowieści biograficznej narracja dotyczy 
samego siebie, własnej historii życia, jest narzędziem i składnikiem samoro-
zumienia. (…) Narracja jest sposobem, w jaki rozumiemy czy wręcz two-
rzymy świat, zaś autonarracja taką jej postacią, na którą można patrzeć, jak
na zestaw procedur tworzenia życia, nadawania sensu poszczególnym zda-
rzeniom, porządkowania doświadczenia, które bez tej formy pozostałoby
bezkształtne i bez znaczenia” (Kędzierska 2012, s. 132).

Autonarracje i refleksyjność

rzeświadczenie, że świat człowieka jest intersubiektywny, prowadzi do
przekonania, iż świat człowieka ma postać narracji. Zdaniem M. No-

wak-Dziemianowicz, świat ten jest intersubiektywnym światem kultury,
gdyż człowiek żyje w nim wśród innych, związany z nimi poprzez wzajemne
oddziaływanie i pracę, rozumiejąc innych i będąc przez nich rozumiany.
Zatem jest on „uniwersum znaczeń, czyli sensownych struktur, które mu-
simy stale interpretować, i sensownych odniesień, które ustanawiamy 
w tym świecie dopiero dzięki naszym działaniom” (Nowak-Dziemianowicz,
2011, s. 38). 

Narracja rozumiana jest najczęściej jako opowieść „mająca swojego 
autora, swój przedmiot i motyw bądź cel uzasadniający potrzebę opowiada-
nia. Jeżeli dotyczy ona własnych przeżyć i doświadczeń opowiadającej osoby
mamy do czynienia z autonarracją” (Nowak-Dziemianowicz 2011, s. 39). 
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Autonarracje zawsze odnoszą się do własnej autobiografii i są zapisem hi-
storii życia (lub jej fragmentu) z perspektywy doświadczającego zdarzeń
człowieka. 

Opowieści narracyjne mogą mieć więc różny charakter, co wiąże się
głównie z przedziałem czasowym. Mogą więc dotyczyć całego życia (biografia
i autobiografia) lub jakiegoś jego fragmentu (narracja tematyczna). „Na to
oznaczenie czasowe w literaturze przedmiotu są używane terminy mikro- 
i makronarracje” (Koczanowicz-Dehnel, s. 33–34). J.K. Gergen mikronarra-
cje definiuje jako opowieści zawierające zdarzenia w krótkiej perspektywie
czasowej, natomiast makronarracje – jako te które opowiadają o zdarzeniach
w długim okresie (za: Koczanowicz-Dechnel, s. 33–34).

Narracje autobiograficzne pełnią funkcję interakcyjną, gdyż są tworzo-
ne wobec realnego bądź wyobrażonego odbiorcy, oraz funkcję reprezenta-
cyjną, ponieważ komunikują coś ważnego i osobistego (por. Wortham 2000,
s. 157–184). 

Funkcją narracji jest interpretowanie świata i siebie w tym świecie (au-
tonarracje) przez schematy narracyjne umożliwiające porządkowanie do-
świadczenia „w kategoriach ludzkich intencji oraz problemów, które wynikają
z komplikacji tworzących się na drodze realizowania tych intencji” (Trzebiń-
ski, 2002, s. 22). 

Interpretacja ta to nic innego jak odczytywanie zdarzeń, sytuacji oraz
własnego i cudzego losu. „Rozumiemy to, co się z nami i innymi dzieje wła-
śnie w postaci odczytywanych przez nas opowieści, docierających do nas nar-
racji” Nowak-Dziemianowicz, 2011, s. 38). Jak zauważa autorka, dokonywana
przez nauki społeczne interpretacja jest jedynie swoistą kontynuacją proce-
sów rozumienia zachodzących w życiu codziennym. „Celem poznawczym 
w tym ujęciu jest opis aktów interpretacji i ustanawiania sensów spełnianych
przez tych, którzy żyją w świecie społecznym, a ponadto interpretacja wszel-
kich tworów ukonstytuowanych w tych aktach” (tamże). 

Namysł, refleksja nad doświadczanymi zdarzeniami, historiami stanowi
często przełomowy epizod w rozumieniu i działaniu każdego człowieka. Klu-
czowa rola refleksji polega na tym, że może ona aktywizować inny, alter-
natywny schemat interpretacyjny lub inaczej ukierunkować interpretację 
w ramach już aktywnego schematu (redefinicja sytuacji). Refleksja nad tre-
ścią doświadczaną nie jest tożsama z procesami świadomości składającymi
się na doświadczenie. „Refleksja to taki proces świadomości, który uaktywnia
się w sytuacji zahamowania lub zablokowania działania (np. realizacji planu),
lub rozumienia, i który polega na przybraniu przez człowieka postawy ze-
wnętrznej wobec doświadczanych treści” (Trzebiński, s. 30).
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W trakcie refleksji, rozwijającej się autonarracji podmiot próbuje zro-
zumieć siebie (a przez to i świat), wyjaśnić własne zachowanie, tłumaczy się
z niego, stara się nadać mu sens, znaczenie, określić cel, zamiar, plan, decyzje
czy wyznaczyć kierunek działania (motywacja). Można więc powiedzieć, że
autonarracje kształtują zachowania jednostek.

Przedmiotem analiz i opisu narracyjnego treści pamiętników nauczycieli
są ich doświadczenia oraz refleksje, które ta metoda znakomicie wyzwala;
refleksja nad sobą, swym życiem, swym „byciem” nauczycielem, nad swym
działaniem, jego rezultatami i uwarunkowaniami (por. Dróżka 1997). 

Sumując: D. Demetrio zauważa, że autobiografia „zaczyna się w momen-
cie, gdy zdajemy sobie sprawę, że żyjemy: tu biorą początek pierwsze nieśmiało
wypowiadane, niezrozumiałe refleksje, tu w efekcie dochodzi do dojrzałego 
i przemyślanego postrzegania świata” (Demetrio, 1999, s. 20, tenże 2000).

W badaniach autobiograficznych nie można oddzielić interpretacji
życia, refleksji nad nim od jego przeżywania. Zapisany w pamiętnikach opis
życiowych doświadczeń pozwala jednostce nadawać kształt światu, w którym
żyje, poznawać własne życie, zasady, wartości oraz sposoby interpretowania
rzeczywistości. Pamiętniki nauczycielek należy traktować jako byt subiek-
tywny, o indywidualnym charakterze, gdzie badany sam dokonuje interpre-
tacji przeżywanych doświadczeń w indywidualnym, specyficznym dla siebie
języku. Perspektywa podmiotu umożliwia spojrzenie na jednostkowe do-
świadczenia życiowe z jego perspektywy. W tym miejscu warte podkreślenia
jest to, że autonarracja „nie jest prostą relacją zdarzeń, jest raczej sposobem
interpretacji zapamiętanych faktów i towarzyszących im doświadczeń emo-
cjonalnych” (Oleś, s. 197) oraz odkrywaniem Ja, co zauważa L. Richardson
podkreślając, że „pisanie nie jest zaledwie transkrybowaniem pewnej rze-
czywistości. Pisanie – wszelkich tekstów, notatek, prezentacji i możliwości –
jest również procesem odkrywania: odkrywania przedmiotu (a czasami także
samego problemu) oraz odkrywania Ja” (za: Guba 2009, s. 307).

Zakończenie

amiętniki, autobiografie zarówno dla badaczy, jak i autorów pamiętni-
ków są niezwykle ważnym źródłem poznania, pozwalają bowiem „ana-

lizować bieg życia z wszystkimi jego zawiłościami, problemami, dylematami 
i społecznymi kontekstami” (Lalak 2010, s. 280).

Materiały pamiętnikarskie pozyskiwane drogą konkursową oferują ba-
daczowi nieograniczony dostęp do wiedzy „o epoce i praktykach opisywanych
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przez autorów (…) Mogą one być fascynującym (…) źródłem zarówno opisów
zwyczajnych, rutynowych czynności i codziennych doświadczeń, jak i bardziej
ezoterycznych praktyk czy poglądów politycznych” (Rapley 2010, s. 43). Podjęte
zaś analizy naukowe, w których badacze korzystają z treści pamiętników, umoż-
liwiają podmiotowe rozumienie zmian oraz pobudzają do refleksji nad pod-
miotowym i społeczno-kulturowym sensem pełnionej przez nauczycieli roli
zawodowej; pobudzają proces autokreacji oraz rozwoju zawodowego (motywują
do samodoskonalenia i osiągania mistrzostwa osobistego); stanowią formę czy
rodzaj społecznego dyskursu nad edukacją i rolą nauczycieli w zmieniającej się
rzeczywistości społecznej i oświatowej, a także umożliwiają rekonstrukcję drogi
życiowej i zawodowej nauczyciela oraz refleksyjnego namysłu nad własnym ży-
ciem (Dróżka 2014, s. 222–223). 

Można więc powiedzieć, że podejmowanie badań na temat codziennej,
zwyczajnej egzystencji nauczycieli jest niezwykle istotne z kilku powodów. Naj-
bardziej oczywiste wskazuje Lech Witkowski, pisząc że nie tylko „nagminnie nie
potrafimy radzić sobie z codziennością ani pomagać dzieciom w nią uwikłanym,
ale nie umiemy codzienności cenić, bywa, że zdobywamy się na to po czasie, gdy
jest już za późno, i – wreszcie – nie umiemy codzienności tak naprawdę wyko-
rzystać” (Witkowski 2007, s. 278). Zatem, aby codzienność mogła wyjść poza
ramy „banalności”, czy „jałowiej egzystencji” należy uczynić ją przedmiotem
poznania, refleksji. Pokazywanie 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 przyszło-
ści. Wiedza, jaką mają ludzie, ich myślenie o sobie, zdolność (lub jej brak) do
dostrzegania całościowego kontekstu, w którym żyją, związek między ich bio-
grafią a historią, decydują również o charakterze społeczeństwa, z perspektywy
pedeutologii – szczególnie o charakterze zawodu nauczyciela.

Badania w których wykorzystywane są materiały pamiętnikarskie pozy-
skiwane drogą konkursową są szczególnie ważne z kilku perspektyw: 

• z perspektywy kształcenia nauczycieli, ich doskonalenia i samo-
kształcenia (badania te pozwalają objąć obszary zjawisk niedostępne 
metodom standaryzowanym), 

• z perspektywy przygotowywania do pracy zawodowej przyszłych 
nauczycieli oraz rozwoju, kształcenia i planowania własnej przyszło-
ści (poznanie ich umożliwia podjęcie odpowiednich działań wzmac-
niających działania zawodowe i pozazawodowe nauczycieli, a także 
wzmacniać ich poczucie własnego ja oraz motywować do poszuki-
wania, budowania i doskonalenia własnej tożsamości), 
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• z perspektywy zrozumienia różnych aspektów pracy i życia pozaza-
wodowego nauczycieli w realnym wymiarze i uwarunkowaniach (ukazanie
tego, co często jest przez ludzi niedostrzegalne, a co decyduje o ich losach,
wzbudzanie refleksyjności i jednocześnie inspiracji moralnej można wyko-
rzystać do kształtowania innej teraźniejszości i przyszłości). 

Dzięki badaniom biograficznym z wykorzystaniem autobiografii, auto-
narrracji pozyskiwanych poprzez konkursy pamiętnikarskie nauczyciele le-
piej poznają i rozumieją siebie zaś badacze i społeczeństwo lepiej poznają 
i rozumieją nauczycieli. 
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Prolog

pływający szybko czas często nie daje nam szansy na zastanowienie się
nad naszą codziennością. W biegu realizujemy obowiązki, podejmujemy

wyzwania, staramy się sprostać oczekiwaniom otoczenia. Praca zawodowa 
i życie osobiste wydają się splatać ze sobą nierozłącznie.

Podejmując trud udokumentowania miesiąca z życia moje myśli zaprzą-
tało wiele pytań. Jak bardzo angażuje mnie praca zawodowa? Jak udaje mi
się zachować dystans do zawodowych sukcesów i niepowodzeń? Czy możliwe
jest porzucenie myśli o pracy w domu i odwrotnie? Czy rzucając na szalę
życie osobiste i zawodowe możliwe jest uzyskanie równowagi? 

Ustalenie odpowiedzi na powyższe pytania jest zapewne nie lada sztuką.
Zwykła ludzka ciekawość prowokuje mnie do odszukania odpowiedzi choć
na jedno z nich.

Niedziela 15.02.2015 r.

egarek zadzwonił o 9.00. Wyłączyłam go, ale wcale nie zerwałam się z łóżka.
Przecież za 10 minut sygnał się powtórzy i tak jeszcze kilka razy by w końcu

wyrwać ze snu największego śpiocha. Dzieciaki spały, a Tomek tez postanowił
zignorować dźwięk budzika. Ostatni dzień ferii, przemknęło mi przez myśl.
Czy wypoczęłam? Zdecydowanie. W ostatnie dni przed feriami odczuwałam
już rosnące napięcie. Moje podenerwowanie wywoływały już błahostki, za-
równo w pracy jak i w domu. Nie lubię tego stanu ani ja, ani z pewnością moi
uczniowie i najbliżsi. Pewne jest jednak, że spadek nastroju, mniejsza toleran-
cja dla niewłaściwych zachowań to nie przejaw wypalenia zawodowego, ale
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zwykłego zmęczenia. W moim przypadku, pomimo wysokiej odporności, 
to także pierwsze objawy przeziębienia. Po kilkunastu latach pracy mój or-
ganizm przyzwyczaił się do tego szkolnego rytmu. Co roku, przed feriami 
i wakacjami, powtarza się ten sam schemat zaczynający się od obniżonego
nastroju, przez wzrost napięcia i wreszcie symptomy osłabienia organizmu
w postaci choroby. Osłabienie na szczęście skutecznie leczy sen, porcja wita-
min i czas dla siebie i rodziny.

Dwa tygodnie minęły szybko, ale skutecznie pozwoliły wypocząć, wy-
ciszyć się, nabrać energii, zapału i chęci do podejmowania nowych wyzwań,
a przecież tak zapowiadają się najbliższe dwa tygodnie…

Wstałam, przygotowałam śniadanie… niedziela to jedyny dzień w ty-
godniu kiedy możemy usiąść do wspólnego śniadania. Nikt się nie spieszy,
nikt nikogo nie pogania, jest sennie i smacznie. Siedziałam z kubkiem mojego
ulubionego earl greya, a moje myśli znowu potoczyły się w kierunku pracy.
Najbliższe dwa tygodnie to opieka nad studentką pedagogiki wieku dziecię-
cego, która będzie odbywać praktyki pod moim kierunkiem. Liczę na spo-
tkanie z ciekawym, młodym człowiekiem, otwartym i odpowiedzialnym.
Rzeczywistość zweryfikuje moje wyobrażenia. Perspektywa współpracy mo-
bilizuje mnie do ustalenia zakresu działań, które pozwolą dziewczynie jak
najlepiej poznać strukturę placówki, sposób prowadzenia dokumentacji, 
a przede wszystkim prezentacje metod i form pracy stosowanych w procesie
edukacji, procesie prowadzonym przeze mnie. 

Odgłosy dochodzące z pokoju dziecięcego podpowiadają mi jednak, że
czas na szczegółowe ustalenia właśnie się znacząco przesunął, aż do wieczora.
Niedziela to od zawsze czas dla rodziny, nie dlatego, że tak wypada – tak
chcemy. W planach na dzisiaj uwzględniliśmy lodowisko, pewnie pójdziemy
też na spacer, jesteśmy dość aktywni, lubimy to. Zimą lodowisko, sanki, narty
(jak się uda), latem rowery, badminton i rugby. Tak, tak rugby… mój syn
uprawia ten sport i próbuje zapoznać nas z jego zasadami; ćwiczymy podania,
przyłożenia, pozycje obronne, na szczęście do tworzenia formacji jest nas za
mało. Po południu wspólny obiad, jeszcze bez pośpiechu… I tylko wieczór
już taki jak w zwykły dzień. Pakowanie plecaków, szykowanie ubrań i nie-
odłączne „mamo, a wiesz gdzie jest…” albo „widziałaś gdzieś moje rze-
czy…”. Nużące? Nie, cieszę się, że mogę tego doświadczyć.

28

Cod z i enno ś ć  w  na r r a c j a ch  nau c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  w c z e sne j  d o r o s ł o ś c i

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:08  Page 28



Poniedziałek 16.02.2015 r.

oniedziałkowe poranki są bardzo trudne. Zmobilizowanie organizmu do
działania zajmuje chwilę, ale udaje się. Zakupy, śniadanie dla dzieciaków,

kanapki dla T., koniecznie baton czekoladowy dla mnie i mogę biec do tram-
waju. W ostatniej chwili chwytam zadania tekstowe przygotowane dla ak-
tywnych uczniów.

Dzisiaj, jak w każdy poniedziałek pięć godzin dydaktycznych: jedna go-
dzina zajęć rewalidacyjnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i cztery go-
dziny edukacji wczesnoszkolnej, w mojej ulubionej klasie drugiej. Przed salą
czekała już studentka, jest punktualna, z plikiem dokumentów z uczelni pod
pachą. Uśmiechnęłam się sama do siebie. Jest tak jak oczekiwałam, młoda,
interesująca osoba, na pierwszy rzut oka szalenie uporządkowana. Przywi-
tałyśmy się, a ponieważ do rozpoczęcia zajęć było jeszcze kilkanaście minut
omówiłyśmy regulamin praktyk, wzajemne oczekiwania i plany na najbliższe
dni. Pierwszą godzinę lekcyjną P. obserwowała z uwagą nasze wspólne dzia-
łania, podobnie na drugiej i trzeciej, na czwartej już krążyła po sali i przy-
patrywała się poczynaniom uczniów. Jest dobrym obserwatorem, udało jej
się zauważyć wymagających pomocy, przy nich zatrzymywała się trochę dłu-
żej. Nic nie mówiła, czekała na zielone światło ode mnie. Zapaliłam je. Po
lekcjach zaproponowałam jej by przygotowała zajęcia ruchowe na następny
dzień. Zgodziła się bez dłuższego zastanowienia. Ustaliłyśmy cele zajęć,
ogólny zarys i umówiłyśmy się na kontakt mailowy.

Dzisiejsze zajęcia bardzo się udały. Zaproponowana dzieciom praca gru-
powa wypadła bardzo efektywnie. Obyło się bez sporów i kłótni, sprawnie
wybrano lidera i podzielono zadania, ale to już półtora roku stopniowego
wdrażania do pracy w zespole. Tylko M. siedziała osowiała, pracowała dość
sprawnie, ale bez typowego dla niej zaangażowania. Czy to tylko gorszy dzień
czy coś się wydarzyło? W domu czy w szkole? Zapytałam, powiedziała zwy-
czajnie „wszystko w porządku”. Czy na pewno?

W tramwaju moje myśli krążyły wokół M. Myśl o zachowaniu tego
dziecka wywoływała we mnie dziwny niepokój. Pomyślałam, że muszę od-
począć. Wzięłam kolejny bestseller Cobena. Kryminał i fantastyka to gatunki
po które najchętniej sięgam. Mogę czytać wszędzie, nic nie jest w stanie mnie
rozproszyć. Zbliża się jednak mój przystanek, będę musiała odłożyć lekturę
na później.

Weszłam do domu, przygotowałam obiad. Dzieciaki czekały już pełne
samych ważnych informacji. M. zakwalifikował się do międzyszkolnych za-
wodów, H. organizuje dyskotekę ostatkową dla swojej klasy. Już ma gotową
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listę konkursów. Muszę przyznać, że są niezwykle zaangażowani w życie
szkoły. M. głównie w dziedzinie sportu, chociaż nie tylko, H. zaś na forum
klasy. Cieszy mnie to przyznam szczerze, patrzę na nich i widzę w nich nasze
odbicie. M. dodatkowo, od niedawna, realizuje się harcersko.

Wieczór upłynął zgodnie z tradycyjnym rytmem. O godzinie 20.30 każdy
już mógł zająć się swoimi sprawami. O tej porze dzieciaki są już w łóżkach, 
a ja siadam do komputera i mogę sprawdzić pocztę. Obok spamu, kilka waż-
nych maili, w tym m.in. na temat szkolenia dotyczącego oceniania kształtują-
cego. Kurs e-learningowy. Lubię tę formę doskonalenia pomimo, że wymaga
dużego samozaparcia i systematyczności. Weszłam na platformę edukacyjną
by poznać pierwsze zadanie i już wiem, że nie będzie łatwo. Materiału do ana-
lizy jest dużo, w tym kilka ciekawych artykułów. Na podsumowanie zaś quiz
i propozycja udziału w dyskusji na forum. Za każde działanie przyznawane
są punkty, a aby zaliczyć kurs trzeba uzyskać przynajmniej 70%. Zabieram się
do czytania, ale najpierw drukuję materiały. Zdecydowanie wolę usiąść przy
czasopiśmie czy tradycyjnej książce niż korzystać z czytników, e-booków itd.
Jestem niezbyt nowoczesna. Po przeczytaniu otrzymanych materiałów, usta-
liłam cele na następny dzień, przygotowałam karty pracy dla klasy i zestaw
ćwiczeń usprawniających różne funkcje dla uczniów na rewalidację.

Jak zwykle zrobiło się późno. Okryłam dzieciaki, włączyłam na chwilę
wiadomości, zamiast newsów polityczna dyskusja na temat gospodarki, na
prognozę pogody nie ma co liczyć. W końcu jest 24.00… nie pamiętam kiedy
położyłam się wcześniej. W sen zapadłam jednak błyskawicznie.

Wtorek 17.02.2015 r.

zisiaj od rana towarzyszyło mi zdenerwowanie, a może tylko po prostu
jakieś wewnętrzne napięcie. Wszystko za sprawą zajęć, w których miałam

uczestniczyć…
Rytm poranka oczywiście został zachowany; zakupy, śniadanie dla dzie-

ciaków itd. Dzisiaj odwiezie mnie T. więc mam czas aby usiąść i wypić spo-
kojnie herbatę. Zaraz po mnie odwiezie dzieciaki. Całkiem sprawnie udaje
nam się dzielić obowiązki, mam z jego strony duże wsparcie, choć nie obywa
się bez sporów.

Zajęcia dydaktyczne upłynęły według planu. P. zrealizowała zajęcia wy-
chowania fizycznego zgodnie ze scenariuszem. Ma dobry kontakt z dziećmi,
dba o ich bezpieczeństwo, stara się je wspierać słowem i gestem. Podczas po-
zostałych zajęć bacznie przyglądała się uczniom, udało jej się zmotywować do
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pracy grupę, która nie umiała poradzić sobie z zadaniem. P. dała im kilka wska-
zówek, jak się okazało kluczowych, bo zadanie udało się rozwiązać. Swoimi
reakcjami daje mi sygnał, że znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie.

Po zajęciach omówiłyśmy przebieg lekcji, była trochę zawstydzona po-
chwałami pod swoim adresem. To dowodzi jej skromności. Kolejne zachowa-
nie in plus. Starałam się opowiedzieć jej jak przygotowuje się do zajęć, jak
buduję cele, tworzę scenariusz. Starałam się też skomentować swoje reakcje 
i skonfrontować je z nią, jako obserwatorem. Umówiłyśmy się, że następnego
dnia popracujemy nad scenariuszem zajęć, które poprowadzi. Tym razem będą
to dwie lub trzy godziny. Z obserwacji wnoszę, że sobie świetnie poradzi.

Choć wtorek to jedyny dzień kiedy zajęcia kończę bardzo wcześnie nie
wybieram się jeszcze do domu. Mój poranny niepokój wzrasta, towarzyszy
mu też ciekawość. Czeka mnie bowiem konsultacja z coachem. Zajęcia te 
są wpisane w harmonogram unijnego kursu Kreator zdrowia i aktywności 
fizycznej (80 godz. dyd), na który udało mi się zakwalifikować. Pojechałam
na Wydział Pedagogiki UŁ gdzie byłam umówiona na spotkanie. Rozmowa
z p. dr J. przebiegła jednak zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałam, muszę
nawet przyznać, że zdecydowanie nie po mojej myśli. Miałyśmy koncentro-
wać się wokół spraw zawodowych, a rozmowa potoczyła się w kierunku prze-
szukiwania moich zasobów. Wydaje mi się, że znam swoje zasoby, okazało
się jednak, że nie zdawałam sobie sprawy z dominacji sfery uczuć w podejściu
do życia, a dodatkowo nie daję sobie zgody na ich uzewnętrznienie. To wy-
wołuje u mnie napięcie, które powinnam zminimalizować. Coach starał się
mi uświadomić jak ważna jest równowaga myśli, emocji i działań. Dostałam
nawet pracę domową:

1. Przeszukać dogłębniej własne zasoby.
2. Znaleźć ujście dla emocji.
3. Wyłączyć myślenie, rozluźnić się.
Odrobiłam na razie tylko część pracy domowej. Wieczorem poszłam

pobiegać. Wyłączyłam myślenie, włączyłam muzykę – 40 minut tylko dla 
siebie. Szkoda, że na początku jest tak zimno. Dzisiaj na termometrze – 2ºC. 
Po powrocie usiadłam z dzieciakami. Rozmawialiśmy o tym jak im minął
dzień. H. dostała pochwałę za organizację dyskoteki, a M. z drużyną zajęli 
5 miejsce na turnieju lekkoatletycznym. Przywiózł medal, gadżety i mnóstwo
wrażeń. Ponieważ odrobili już lekcje rozegraliśmy partyjkę Carcasonne, 
M. jak zwykle próbował nas namówić na Osadników, ale mu się nie udało.
Pewnie dlatego wbrew wszystkiemu wygrał rozgrywkę.

Wieczorem zerknęłam na platformę edukacyjną, napisałam parę słów
na temat trudności w ocenianiu. Mój głos w dyskusji. Liczę na odzew, ale już
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nie dzisiaj, bo pora dość późna. Wydrukowałam zadania tekstowe, historyjki
obrazkowe, sprawdziłam prace domowe moich uczniów. Przed snem chciałam
jeszcze pomyśleć o swoich zasobach, nie zdążyłam, pomyślę o tym jutro.

Środa 18.02.2015 r.

oranek przywitałam bólem głowy. Spałam niespokojnie i zwyczajnie się
nie wyspałam. Do pracy wyszłam nieco wcześniej aby dopracować 

z P. scenariusz zajęć. Była przygotowana, miała sformułowane cele, propo-
zycje ćwiczeń, ale kłopot z dobraniem metod i form pracy. Udało się nam
wypracować ciekawy scenariusz do tematu Klasa małych ratowników. Zajęcia
odbędą się w piątek, kolejne we wtorek i czwartek. Sporo pracy przed nami.
Podejmuję ją z przyjemnością. P. jest absolwentką naszej szkoły. To duża
przyjemność obserwować wybory życiowe swoich wychowanków.

Dzisiaj M. spóźniła się na lekcje, widać było, że płakała przed wejściem
do klasy. Przyszła do szkoły sama, tak zdecydowała mama na początku roku
szkolnego. Rozmawiałam później z M., zaciekawiłam się jej emocjami. Jesz-
cze bez oceny. Podobnie jak dwa dni wcześniej nie chciała rozmawiać. Mar-
twię się o nią. J. i A. otoczyły ją opieką, na pierwszej przerwie bawiła się już
wesoło, ale smutek w jej oczach pozostał.

W drodze powrotnej do domu planowałam popołudnie z dziećmi. Mie-
liśmy zagrać rewanż w Carcasonne. H. znowu przegrała, udźwignęła to mimo,
że M. cieszył się swoją wygraną wyjątkowo entuzjastycznie. Podczas sprzątania
gry zadzwonił mój telefon. Na wyświetlaczu pojawiło się imię koleżanki z pracy.
Dzwoniła, bo było już po 17.00, a M. nadal nie została odebrana ze świetlicy.
Obiecałam zadzwonić do mamy dziewczynki. Odebrała dopiero za czwartym
razem, przeprosiła i powiedziała, już jedzie do szkoły Spóźniła się po dziecko
20 minut. Nie chciałam z nią rozmawiać o zaistniałej sytuacji przez telefon,
umówiłyśmy się na piątek.

M. zapytał Dlaczego znowu jestem w pracy? Co można odpowiedzieć na
takie pytanie dwunastolatkowi? Nie udaje mi się po wyjściu z placówki wy-
łączyć myślenia o uczniach. Jestem w pracy o różnych porach dniach i w róż-
nych miejscach. Odpowiedziałam dziecku zgodnie z prawdą „…bo lubię
swoją pracę, bo jestem zaangażowana, bo chcę wspierać, bo mam potrzebę
doskonalenia…”. Usłyszałam „Ok, ok”.

Podczas kolacji T. zaproponował wyjście do kina w sobotnie popołud-
nie. Zapomniał o moim kursie. Kiedy mu przypomniałam, zamyślił się i en-
tuzjastycznie zaproponował w zamian spotkanie z przyjaciółmi. Cały T., 
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od razu zaplanował menu i oczywiście powiedział, że wszystkim się zajmie.
I wiem, że tak będzie.

Po kolacji włączyłam komputer, dodałam kilka uwag na forum mojego
kursu internetowego i przygotowałam zajęcia dotyczące sportów zimowych.
Znowu zajęcia w grupach. Nieustannie dążę do doskonalenia umiejętności
komunikacji i wzajemnej współpracy moich uczniów. Są to dla mnie umie-
jętności kluczowe, w które należy wyposażyć każdego ucznia.

Na dobranoc – chwila z Cobenem, ciekawe jak Myron rozegra kolejne
spotkanie z przestępcą… A tak przy okazji to chyba realizacja pracy domowej
otrzymanej od coacha. Czas na zniesienie całodziennego napięcia.

Czwartek 19.02.2015 r.

zień zaczęłam od biegania. Miałam wyłączyć myślenie, ale początek dnia
to czas programowania działań. Wracam cały czas myślami do wspomnia-

nego coachingu, zastanawiam się czemu tak poruszyło mną to spotkanie, dla-
czego pomimo, że nie mam tego w naturze, tak wiele powiedziałam o swoich
emocjach, podejmowanych działaniach czy wreszcie codziennej gonitwie
myśli. Przyczyn jest pewnie wiele; życie w biegu, skrytość, cechy intrower-
tyczne itd. I tak czwartkowe bieganie zdecydowanie minęło na myśleniu.

Prysznic, gorąca herbata, świeże pieczywo – miły i smaczny poranek.
Refleksyjny, poranny nastrój udzielił mi się na resztę dnia. Również za sprawą
wizyty w teatrze. Wraz z uczniami byłam na sztuce „Wielkie pytanie?”. Sztuka
przepełniona była muzyką. Dźwięk odgrywał znaczącą rolę gdyż tekstu było
niewiele. Powtarzająca się sekwencja słów „Jesteś stworzony aby walczyć/
latać/ kochać…” miała sprowokować do postawienia sobie wielkiego pytania
– „Kim jestem?”, ale również uświadomić odbiorcy, że życie składa się z nie-
ustających małych i większych pytań, których odpowiedzi niosą w sobie cza-
sami prawdę, czasami fałsz. Wydawałoby się to za trudne dla ośmiolatków, 
a jednak udało im się choć po części zrozumieć tę formułę dzięki warsztatom,
które się odbyły tuż po przedstawieniu. Aktorzy grający w spektaklu próbo-
wali dowiedzieć się jak i czy w ogóle zostali zrozumiani. A moja refleksja?
Sądzę, że warto pobudzać do myślenia od najmłodszych lat, wywoływać
skrajne emocje, szukać odpowiedzi na życiowe pytania. Warto filozofować 
z dziećmi, można się wiele od nich nauczyć.

Po powrocie z teatru omówiłyśmy z P. scenariusz na jutro oraz na naj-
bliższe dni. Ponieważ dysponowałyśmy czasem zgłębiłyśmy nieco dokumen-
tację szkoły i wychowawcy. Kończy się przecież powoli pierwszy tydzień jej
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praktyk, a przed nami jeszcze wiele zadań do wykonania. Na szczęście P. jest
ciekawa i aktywna, entuzjastycznie reaguje na moje propozycje poznawania
rzeczywistości szkolnej.

Popołudnie prozaiczne; sprzątanie, gotowanie i prasowanie. M. pojechał
na trening, H. zrobiła lekcje i bawi się… w szkołę. Obserwuję ją i jestem prze-
konana, że będzie nauczycielką. Wiele cech jej osobowości na to wskazuje.
Wcale mnie to nie martwi, najważniejsze, żeby lubiła swoją pracę i była za-
angażowana.

Wieczorem przejrzałam materiały kursowe, przygotowałam sobie arkusz
obserwacji na zajęcia prowadzone przez P. i próbowałam się przygotować na
rozmowę z mamą M. Dość trudne to zadanie zwłaszcza kiedy kompletnie
nie wiesz czego się spodziewać. Rodzina zwyczajna, czteroosobowa, pracu-
jący rodzice, o co dość trudno w naszym środowisku, M. i jej szesnastoletni
brat. Brak sygnałów o jakichkolwiek problemach, aż do poniedziałku, kiedy
zwróciłam uwagę na nieco inne zachowanie dziewczynki. 

Każda rozmowa dotykająca problemów osobistych rodziny, bo mam
przeczucie, iż tu tkwi przyczyna, jest dla mnie trudna pomimo doświadczenia
i stażu pracy. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie uda mi się zrozumieć za-
chowanie mojej uczennicy.

Znowu 24.00, znowu dyskurs polityczny zamiast pogody. Nie dowiem
się co przyniosą fronty atmosferyczne, z drugiej strony czym jest pogoda
wobec problemów otaczającego nas świata.

Piątek 20.02.2015 r.

oniec tygodnia, ale nie koniec obowiązków. Co prawda jutro sobota, ale
dla mnie to czas, który poświęcę na szkolenie unijne. Dzisiaj też zapla-

nowałam wykonać dwa zadania na kursie e-learningowym. Mam jeszcze parę
słów do dodania w dyskusji na temat oceniania, muszę również rozwiązać
quiz stworzony by sprawdzić stan wiedzy opanowanej po pierwszym module
kursu.

W pracy obserwowałam zajęcia do tematu Klasa małych ratowników
przygotowane przez studentkę. Udało jej się zrealizować zaplanowane cele,
stworzyła pozytywną i motywującą atmosferę, właściwie reagowała na poja-
wiające się trudności takie jak konflikt między dziewczynami. Zaskoczyła
mnie też swoboda z jaką prowadziła zajęcia. Współcześnie studiujące osoby
cechuje zdecydowanie większy luz niż te studiujące kilkanaście lat temu. Jest
to wynikiem wysokiej samooceny, otwartości jasno sprecyzowanych oczeki-
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wań, o których na dodatek nie boją się mówić. Wspomniana swoboda 
w działaniu jest też, w przypadku mojej studentki, mam nadzieję wynikiem
stworzonej przeze mnie atmosfery do pracy oraz empatycznej postawy. Re-
asumując zajęcia przebiegły zgodnie z planem, niestety nie udało ich się zre-
alizować w zamierzonym czasie. Możliwe to będzie wówczas gdy P. dobrze
pozna indywidualne tempo pracy uczniów oraz nauczy się kontrolować czas.
Pochwaliłam ją oczywiście, wskazałam plusy, nie zapominając o minusach.
Wiem z doświadczenia, że dobrze jest poznać swoje błędy by móc nad nimi
pracować.

Na ostatniej lekcji gościliśmy wolontariuszy PCK. Opowiadali o opiece
nad poszkodowanym, uczyli reanimacji, przypominali także numery alar-
mowe. Ich zajęcia doskonale dopasowały się do bloku tygodniowego. W cza-
sie rozmowy dotyczącej zgłoszeń zdarzeń wypadkowych zaniepokoiło mnie
zachowanie jednego z chłopców. M. zapytał wolontariuszy czy dziecko może
zadzwonić na numer alarmowy, kiedy w domu są pijani opiekunowie. Wo-
lontariusz zachęcał do telefonowania, ale też tłumaczył, że zdarzają się sy-
tuacje, w których rodzice obchodzą różne uroczystości stąd pojawia się 
w domu alkohol. Jak na młodego chłopaka zareagował bardzo rzeczowo.
Udało mu się usatysfakcjonować M. We mnie jednak obudził się niepokój.
Na razie się przyczaił, ale wiem, że będzie kiełkował, a zapytanie chłopca
może, choć nie musi sugerować jakieś kłopoty. Na szczęście mamy w szkole
psychologa, poproszę o ocenę sytuacji, może porozmawia z chłopcem, po-
obserwuje go, pomoże mu.

Na mamę M. czekałam do 15.00. Przyszła prosto z pracy. Opowiedzia-
łam jej o moich obserwacjach, o dzisiejszym braku pracy domowej, spadku
nastroju dziewczynki. Mama nie ukrywała przede mną problemów. Była
przygotowana na rozmowę z wychowawcą, chyba szukała wsparcia. Tata M.
miał wypadek, leży w szpitalu stąd wszystkie trudności. A ponieważ stan
mężczyzny jest dość poważny, rodzina funkcjonuje nieco inaczej niż zwykle.
Zastanawiałam się jak pomóc. Na początek zaproponowałam pomoc kole-
żeńską w lekcjach na terenie biblioteki, tak by zapewnić dziewczynce maksi-
mum spokoju. Ustaliłyśmy, że M. będzie pozostawała w świetlicy do 17.00 
i wtedy odbierać ją będzie starszy brat, tak by mama spokojnie mogła od-
wiedzić tatę w szpitalu i zrobić zakupy dla rodziny. Umówiłyśmy się także na
kontakt telefoniczny w sytuacji gdyby była potrzebna dodatkowa pomoc 
np. żywnościowa czy rzeczowa. Dobrze, że się spotkałyśmy, ta rodzina z pew-
nością potrzebuje pomocy.

Wracając do domu czytałam książkę. Dzisiaj zawożę H. na zajęcia ta-
neczne, a więc będę mogła spokojnie poczytać czekając na koniec jej zajęć.
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Przed wyjściem zagniotłam ciasto na pizzę. Zawsze w piątki robimy sobie
pizzę, to taki nasz rodzinny zwyczaj. Czasami udaje nam się w coś zagrać
albo zwyczajnie oglądamy coś w telewizji. Aby osiągnąć kompromis najczę-
ściej jest to cykl Jak to jest zrobione?.

Kiedy wszyscy są już w łóżkach, ja jeszcze siadam przy komputerze. Roz-
wiązuję quiz w ramach kursu Ocenianie rozwojowe w edukacji małego
dziecka, szykuję strój sportowy na sobotnie zajęcia i kładę się jak reszta ro-
dzinki. H. miała mi jeszcze poczytać książkę o Neli podróżniczce, ale jest zde-
cydowanie za późno. To był długi dzień.

Sobota 21.02.2015 r.

obotni poranek minął w zdecydowanie wolniejszym tempie niż ostatnie
pięć dni tygodnia. Co prawda za chwilę będę musiała wyjść na tram-

waj, ale mam jeszcze wystarczającą ilość czasu by napić się herbaty i przejrzeć 
gazetę.

Zajęcia na kursie ułożone są w dwugodzinne bloki, naprzemiennie teo-
ria z praktyką. Dzisiaj zajęcia teoretyczne i praktyczne z ratownictwa, a także
duży blok dotyczący gier terenowych. Udział w tym kursie jest dla mnie na-
prawdę dużą przyjemnością, ponieważ poza interesującą mnie tematyką, jest
tu także wielu interesujących ludzi, zarówno prowadzących jak i uczestników.
Przerwy kawowe i obiad spędzamy zatem gawędząc na tematy rozmaite.

Po 16.00 przyjechał po mnie T., dobrze by było szybko dotrzeć do domu,
bo przecież około 18.00 przychodzą nasi przyjaciele z dziećmi. W domu
oczywiście już wszystko przygotowane, T. upiekł sernik, a w piekarniku do-
chodzi lazania. Będzie pysznie. Nasi goście też pewnie przyniosą coś ze sobą,
zawsze przygotowują coś smakowitego. Zapowiada się miły wieczór i na
pewno taki będzie.

Niedziela 22.02.2015 r.

zisiaj Dzień Myśli Braterskiej. To święto wszystkich zuchów i harcerzy.
M. ma dzisiaj dodatkową zbiórkę z tej okazji. Nie może się już doczekać.

Przez cały tydzień przygotowywał kartki okolicznościowe dla siostrzanej dru-
żyny. Musiał ich zrobić kilka. Na każdej kartce, symboliczna lilijka, na nie-
których koniczynka i koniecznie jakaś złota myśl – fragment piosenki
harcerskiej albo cytat Andrzeja Małkowskiego. Przyznam, że z sentymentem
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wspominam czasy mojej harcerskiej młodości. Nie tylko dlatego, że podczas
jednego z obozów zrodziła się miłość, która trwa do dzisiaj, ale również dla-
tego, że to czas wspaniałych przygód: obozów, gier historycznych i miejskich,
biwaków czy wreszcie białej służby.

Kiedy byłam w wieku szkolnym zamiast na angielski czy trening twór-
czości chodziło się na zbiórki. To oczywiście wspaniale, że współcześnie jest
tyle możliwości rozwoju dla naszych dzieci, ale metoda harcerska naprawdę
kształtowała charaktery. Poza tym przyznam szczerze, że nasze najcenniejsze
przyjaźnie, trwające do dzisiaj czyli dobrze ponad dwadzieścia lat, pochodzą
właśnie z tamtego okresu, harcerskich zbiórek. Nasi wczorajsi goście są tego
najlepszym dowodem.

Po zbiórce M. pojechaliśmy na obiad do dziadków, oczywiście nie skoń-
czy się na obiedzie, będzie na pewno deser i jak znam życie kolacja.

Wieczór nie różni się od tego ze środka tygodnia. Czas przygotować 
się do pracy. Włączyłam komputer by przygotować karty pracy na zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów. Przygotowałam pytania do tekstu
by doskonalić technikę czytania ze zrozumieniem. Zanim jednak rozdam
uczniom pytania spróbuję ich zmotywować aby sami je ułożyli. Zaproponuję
im zamianę ról. Zobaczymy jaki to przyniesie efekt. Jeśli pojawią się trudno-
ści wykorzystam przygotowane zestawy. Muszę przyznać, że udało mi się
podnieść aktywność uczniów na zajęciach dodatkowych bardzo skutecznie.
Cały czas jednak pracuję nad tym, aby to co jest normą w tej małej grupie
stało się również normą na zajęciach z całą klasą. Oprócz czytania ze zrozu-
mieniem planuję doskonalić sprawność rachunkową, wykorzystam do tego
zgromadzone gry dydaktyczne Bingo matematyczne i Schubitrix. Przyjemne
z pożytecznym. Osobiście jestem fanką gier dydaktycznych i planszowych 
w pracy zawodowej i życiu osobistym. Jeśli tylko mogę wykorzystuję je w pracy.
Jeśli trzeba rozwijać pamięć i uwagę na zajęciach rewalidacyjnych wykorzy-
stuję Dooble i Memory, gdy rozwijam wyobraźnię i mowę opowieściową lub
gdy rozmawiam o emocjach wykorzystuję Dixit, a gdy trzeba poćwiczyć lo-
giczne myślenie doskonały będzie np.: Rummikub.

Zrobiło się naprawdę późno, ale wygospodaruję jeszcze chwilkę na lek-
turę. Przez myśl mi jeszcze przeszło, że dzisiaj nie biegłam, a za dwa miesiące
bieg uliczny na 10 km. Startowałam już co prawda na takim dystansie, ale
można by popracować nad czasem. Dziś już jednak tego nie zrobię.
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Poniedziałek 23.02.2015 r.

zisiejszy dzień był dla mnie bardzo emocjonujący. Zapowiadał się zupeł-
nie zwyczajnie, a miał niespodziewany przebieg. 
Na pierwszej godzinie podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

zgodnie z planem utrwalałam z uczniami czytanie ze zrozumieniem i umie-
jętność redagowania pytań. Uczniowie byli bardzo aktywni. Do działania po-
budzały ich moje wskazówki i pozytywne komentarze. Każdy uczeń wykonał
zadania choć nie obyło się bez drobnych potknięć. Zawsze staram się jednak
tak zorganizować tę godzinę zajęć aby dzieciaki wychodziły po niej z poczu-
ciem zadowolenia, że udało im się sprostać postawionym wymaganiom. To
sprawia, że udział w zajęciach nie jest dla nich przykrą koniecznością, ale
możliwością rozwoju rozmaitych umiejętności. Jak ważna jest pozytywna in-
formacja zwrotna miałam się dzisiaj przekonać na własnej skórze.

Po zajęciach z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy-
szedł czas na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej. Prowadziłam je w obecności
mojej studentki i… pani dyrektor, która postanowiła przyjrzeć się jak pracuję
z uczniami. Przyznam, że spodziewałam się tej wizyty, może nie dzisiaj, ale
na pewno w najbliższym okresie. Hospitacja moich zajęć ujęta była w planie
nadzoru, a poza tym jestem w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Nie mniej wejście dyrektora wywołało we mnie duży stres. Dało się go usły-
szeć w głosie i zauważyć w gestach. Po opanowaniu emocji nie pozostało nic
innego jak realizacja zaplanowanych celów. W czasie zajęć wykorzystałam
poznane elementy oceniania kształtującego. Uczniowie pracowali w parach,
w grupach i szukali odpowiedzi na stawiane pytania. Realizacja zadania pi-
semnego opierała się na określonym jasno nacobezu oraz uwzględniała in-
dywidualne możliwości uczniów. Udało mi się również wprowadzić nową
zasadę ortograficzną uwzględniając podstawowe reprezentacje zmysłowe. Po
dwóch godzinach dydaktycznych dyrekcja podziękowała za udział w zaję-
ciach i zaprosiła mnie w wolnej chwili na ich omówienie. 

Prawdę powiedziawszy zajęcia przebiegły zgodnie z przygotowanym
przeze mnie planem. Pojawił się konflikt podczas pracy grupowej, ale uczniom
udało się go samodzielnie rozwiązać. Czy wprowadziłabym jakieś zmiany
wiedząc, że to dzisiaj odbędzie się hospitacja? Sądzę, że nie. Takie samo py-
tanie zadała mi zresztą i dyrekcja podczas rozmowy pohospitacyjnej. Dys-
kutowałyśmy o tym dlaczego nauczycieli tak spina hospitacja dyrektorska
oraz o wyższości niezapowiedzianej nad zapowiedzianą obserwacją zajęć.
Rozmowa musiała i zakończyła się oceną mojej pracy. Przyznam nieskrom-
nie, że usłyszałam wiele ciepłych słów dotyczących wielu sfer mojej działal-
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ności i zostałam maksymalnie zmotywowana do dalszego rozwoju umiejęt-
ności niezbędnych w zawodzie.

Opuszczając gabinet dyrektora, a następnie budynek szkoły czułam się
wyczerpana. Ogarnęło mnie potworne zmęczenie, które towarzyszyło mi aż
do wieczora. Zmęczenie, ale i zadowolenie wynikające z faktu, iż zostałam
doceniona.

Dzieciaki od razu zauważyły zmiany w moim samopoczuciu. Z ciekawo-
ścią słuchały o dzisiejszej wizycie dyrektora na lekcji oraz naszej późniejszej roz-
mowie. Dość szybko przeszły nad tym do porządku dziennego opowiadając 
o swoich doświadczeniach w szkole. M. opowiadał o refleksjach jakie wzbudziły
w nim zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Poinformował mnie oficjalnym
tonem, iż zgodnie z badaniami socjologicznymi rodzice rozmawiają ze swoimi
dziećmi średnio 15 minut dziennie, z czego 12 minut wydają polecenia. Zasta-
nowiłam się chwilę… A później przypomniałam sobie wszystkie moje: umyj
zęby, odnieś talerz, wynieś śmieci, odrób lekcje, załóż klapki, zgaś światło i znowu
załóż klapki, pościel łóżko itd. To chyba niemożliwe, ale to w istocie same po-
lecenia. Myśli kotłowały mi się w głowie. Dane są zatrważające. Na szczęście 
M. przyszedł jeszcze raz i powiedział, że ten problem nie dotyczy naszej rodziny
bo my rozmawiamy aż za dużo. Oprócz 12 minut na polecenia, kolejnych kil-
kadziesiąt spędzamy na tzw. pogadankach czy dyskusjach. Uff…

Lekiem na rozładowanie dzisiejszego napięcia stały się biegi. Po pokonaniu
8 kilometrów wzięłam prysznic i usiadłam pod kocem z kubkiem herbaty earl
grey. Poczułam się naprawdę dobrze, wysiłek fizyczny zdziałał cuda. Po zreali-
zowaniu zaplanowanych zadań postanowiłam udać się do pokoju dziecięcego
aby zadać kłam badaniom socjologicznym, o których opowiadał mój syn. 

Przytuliłam M., uściskałam H. i spędziłam z nimi resztę wieczoru roz-
mawiając i śmiejąc się. To było przyjemne zakończenie tego emocjonującego
dnia. Szkoda tylko, że T. wciąż w pracy. Cóż tak wygląda u nas sezon je-
sienno-zimowy…

Wtorek 24.02.2015 r.

oranek nie różnił się od innych. O 6.00 jest już widniej i cieplej, a to spra-
wia, że czujemy się coraz lepiej. Moje samopoczucie u progu dnia też

było jak najbardziej pozytywne.
Zajęcia z uczniami prowadziła studentka z wrodzoną sobie swobodą.

Niestety po zajęciach wychowania fizycznego doszło do konfliktu między
dwiema uczennicami. Jeszcze nie byłam świadkiem przejawów aż takiej
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agresji w mojej klasie. Konflikty oczywiście się zdarzały, ale uczniowie często
potrafili rozwiązać je sami lub przy mniejszym lub większym wsparciu na-
uczyciela. Jeśli dobrze się zastanowię to od początku roku kalendarzowego
kłótni i sporów pojawiało się stopniowo coraz więcej. Wspomniany konflikt
zaczął się od wymiany słownej, jednak w wyniku rosnącego napięcia jedna 
z uczennic z taką siłą szarpała koleżankę za podkoszulkę, że jej ją podarła.
Było wiele łez i wiele emocji w całym zespole. Powód, jak zwykle prozaiczny.
Jedna z dziewcząt, jako dyżurna, odnosiła przybory gimnastyczne, druga jej
po prostu zazdrościła. Jej kolej dyżurowania już minęła. Tego dnia sytuacja
między koleżankami była bardzo napięta. Padły słowa, które paść nie po-
winny o wyglądzie, o ubiorze i o stosunkach z rówieśnikami.

Przewaga ilościowa dziewczyn czyli tzw. przeważający pierwiastek żeń-
ski wydaje się wyjaśniać wzrost ilości konfliktów. Wczoraj nie zadziałał pod-
pisany na początku roku kontrakt, dzieci nie zastosowały również ustalonych
zasad rozwiązywania konfliktów. Emocje były zbyt duże.

Mój zespół klasowy to grupa niezwykle zróżnicowana z przewagą dziew-
czyn tak jak wspomniałam. W składzie wiele dominujących jednostek i przy-
najmniej dwóch naturalnych wodzów. Sytuacja rodzinna wielu uczniów dość
trudna, kilkanaście rodzin niepełnych lub zrekonstruowanych, cztery nad-
zory kuratorskie. Może zatem nie powinnam być zaskoczona? Jestem jednak,
bo długo pracowałam nad budowaniem relacji i wydawało mi się, że udało
mi wypracować sposoby rozwiązywania konfliktów. Skoro jednak pojawiły
się trudności odczuwam potrzebę reagowania w tej sytuacji.

Podczas jednej ze szkoleniowych rad pedagogicznych w tym roku, doty-
czącej pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie, rozmawialiśmy na temat
motywowania i nagradzania sukcesów, wspomnianych uczniów, w zakresie 
zachowania. Zdecydowałam się zastosować jeden z wypracowanych wówczas
sposobów. 

Dodatkowo spróbuję zorganizować im przynajmniej jedną przerwę w jakiejś
ciekawej formie np.: zabaw ruchowych. Zresztą po prostu zapytam moich uczniów
jakie mają potrzeby. Jestem otwarta na różne propozycje zwłaszcza te, które wy-
magają treningu umiejętności kluczowych czyli współpracy i komunikacji.

Wychodząc z pracy weszłam do pedagoga porozmawiać chwilę o wyda-
rzeniach dzisiejszego dnia. Koleżanka zaproponowała warsztaty dla klasy na
temat Jak radzić sobie ze złością? w ramach współpracy z poradnią psycholo-
giczno-pedagogiczną. To doskonały pomysł.

W domu wyciszyłam się i zrelaksowałam przy codziennych czynnościach.
W tle słychać było redaktorów mojego ulubionego radia czyli Trójki. Dzieciaki
szykowały się do zajęć dodatkowych.
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Wieczorem przygotowałam się do wprowadzenia wewnątrzklasowego
systemu oceniania zachowania. Zajęcia jutro prowadzi studentka, scenariusze
zajęć omówiłyśmy już przed weekendem. Zerknęłam jeszcze na kolejny
moduł mojego kursu e-learningowego, trochę poczytałam. Sprawdziłam
uczniom zeszyty oceniając opis postaci. Poradzili sobie dość dobrze, ale głów-
nie dzięki temu, że zastosowałam różne poziomy trudności. Po chwili spraw-
dziłam jeszcze zeszyty mojej osobistej córki. Zadania odrobiła bezbłędnie.
Choć jest w pierwszej klasie jest naprawdę samodzielna. Rzadko kiedy prosi
o wsparcie przy odrabianiu lekcji. Czasami tylko trudno jej się do nich za-
brać. Jestem z niej dumna.

Środa 25.02.2015 r.

zień rozpoczęłam aktywnie, od biegania. Nie wymaga to specjalnego 
poświęcenia, wystarczy pobudka 40 minut wcześniej. Taka ilość czasu

spokojnie wystarcza na przebiegnięcie 5\6 km oraz odświeżenie po treningu.
W czasie biegania układałam szczegółowy plan dnia. Muszę pamiętać o dzi-
siejszej konferencji. Na platformie jednego z wydawnictw odbędzie się e-kon-
ferencja z panią psycholog Dorotą Krzywicką na temat Jak motywować
uczniów? Temat idealne pasujący do moich aktualnych potrzeb.

Zaraz po rozpoczęciu zajęć zaproponowałam uczniom klasowy system
oceniania. Ustaliliśmy, iż pozytywną postawę nagradzać będziemy symbolem
serca, które wklejane będzie do informatorka pod wskazaną datą. W ocenia-
niu udział będzie brała cała klasa zgodnie z zasadami kontraktu zawartego
na początku roku. W sytuacji złamania reguł zachowania, serce nie będzie
przyznawane. Zgodnie z ustaleniem za zdobycie dziesięciu serc dziecko 
będzie mogło wybrać sobie nagrodę. Zaplanowałam, że będą to drobiazgi
papiernicze: długopisy, ołówki, gumki, kreda itp. i pozwoliłam sobie spon-
sorować ich zakup. Dzieciakom pomysł się spodobał i zaczęliśmy od razu
pracować na nagrody. Dzień upłynął w dobrej atmosferze. Dzisiaj moja stu-
dentka obserwowała jak pracuje jej opiekun praktyk, a ponadto jak zwykle
wspierała uczniów w trakcie zajęć.

Po zajęciach edukacji wczesnoszkolnej prowadziłyśmy jeszcze gry i za-
bawy sportowe dla dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola. Zaplanowałyśmy
je w ramach promocji szkoły i zaproponowałyśmy dyrektorom sąsiadujących
placówek. Z uwagi na duże zainteresowanie przez najbliższy miesiąc począw-
szy od dzisiaj zajęcia ruchowe dla przedszkolaków odbywać się będą dwa razy
w tygodniu. Dzisiejsze spotkanie bardzo się udało, była sportowa rywalizacja,
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dużo śmiechu i zdrowy poczęstunek. Cieszę się z tego sposobu na promocję
placówki po pierwsze dlatego, że upowszechnia zdrowy styl życia, po drugie
wiem, że sąsiadujące przedszkola nie mają sali gimnastycznej i możliwość
skorzystania z niej, w okresie zimowym zwłaszcza, przyjmują z dużym en-
tuzjazmem.

Ze szkoły wyszłam około 15.00. Przed wyjściem zajrzałam jeszcze do
biblioteki czy M. odrobiła zadanie domowe. Była w trakcie pracy. Zaplano-
wana pomoc zatem na razie zdaje egzamin.

W domu potrzebowałam chwili odpoczynku. Usiadłam z gazetą w ręku,
nie na długo rzecz jasna, bo przecież trzeba wykonać obowiązki domowe.
Ponadto dzisiaj zaplanowałam obejrzeć e-konferencję, która miała rozpocząć
się o 17.00.

Wieczorem znalazłam chwilę by zastanowić się nad przebiegiem dnia,
przeanalizować co się udało, a co jest jeszcze do zrobienia. Jako plusy odzna-
czyłam wprowadzenie systemu oceniania, udane zajęcia z przedszkolakami,
zaangażowanie studentki, udział w udanej konferencji, jako minusy mało
czasu dla siebie i rodziny. Dzisiaj też, z racji nieobecności psychologa, nie
udało mi się poruszyć sprawy M., który pytał jak zachować się kiedy opie-
kunowie są pod wpływem alkoholu. To ważna sprawa, priorytetowa wręcz,
więc mam nadzieję, że jutro uda mi się porozmawiać z koleżanką. Być może
było to nic nie znaczące pytanie, nie chciałabym jednak czegoś przeoczyć.

Kiedy uporałam się ze wszystkimi obowiązkami było już bardzo późno.
T. już spał, a więc znowu brakło czasu na rozmowę. Byłam dzisiaj wyjątkowo
zmęczona, nie dałam rady nawet przeczytać książki. To był trudny, ale dobry
dzień.

Czwartek 26.02.2015 r.

zisiaj od rana obserwowałam efekty działań naprawczych wprowadzo-
nych w klasie w dniu wczorajszym. Zajęcia prowadziła moja studentka P.,

mogłam zatem spokojnie obserwować starania moich uczniów w zakre-
sie zachowania, głównie zaś ich relacje koleżeńskie. Zajęcia minęły zgodnie 
z planem, nie odnotowałam też poważniejszych konfliktów między ucznia-
mi. Zaskoczyli mnie pozytywnie. Wierzyłam oczywiście w ich potencjał, 
ale zastanawiałam się jak długo będą wdrażać się w nowy system. Tymcza-
sem zaobserwowałam, iż po pierwsze podjęli starania o zdobycie motywki,
po drugie zaś, iż są niezwykle sprawiedliwi w dokonywaniu oceny koleżeń-
skiej. Pomimo kilku potknięć zdecydowaliśmy o przyznaniu serc wszystkim
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uczniom. Na ostatniej lekcji każdy zatem z dumą wkleił do informatorka
serce. Moim założeniem jest utrzymać taki stan jak najdłużej, mam nadzieję
że uczniom będzie zależało tak samo jak i mnie. Mam też świadomość, że
system może się znudzić, nie zadziałać na dłuższą metę. Daję jednak szansę
uczniom i sobie.

Spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów omówiłam ze studentką.
Odczuła zmianę w dyscyplinie pracy, ale przede wszystkim tak jak i mnie
zdumiała ją obiektywna samoocena, której dokonywali uczniowie. Zwróciła
także uwagę na zmianę w zachowaniu kilkorga uczniów sprawiających
wcześniej trudności. Ta wymiana spostrzeżeń i obserwacji jaką mam teraz
okazję praktykować z P. jest dla mnie niezwykle cenna.

Po lekcjach razem ze studentką pochyliłyśmy się ponownie nad doku-
mentacją wychowawcy. Chciałam jej także pokazać zgromadzony przeze
mnie zestaw kart pracy i pomocy dydaktycznych. Serfowałyśmy także w in-
ternecie po stronach, z których warto skorzystać przygotowując karty pracy
czy prezentacje multimedialne. 

Wychodząc ze szkoły weszłam do pokoju psychologa. Koleżanka miała
szczęśliwie wolną chwilę. Wysłuchała mojej relacji dotyczącej zachowania
M. na zajęciach z ratownikami. Zadała kilka pytań dotyczących funkcjono-
wania chłopca w klasie oraz jego sytuacji rodzinnej i obiecała porozmawiać
z nim przy najbliższej okazji. Zaproponowałam także by przyszła poobser-
wować jak M. zachowuje się podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-
-wychowawczych w świetlicy szkolnej. Być może będzie to dla niej źródłem
cennych informacji.

Wracając do domu zrobiłam zakupy. Planowałam resztę dnia. Udało mi
się wyjść na spacer z dzieciakami i odwiedzić bibliotekę. M. jak zwykle wy-
pożyczył fantastykę, tym razem autorstwa Brandona Mull’a, H. też jak zwykle
książkę autorstwa Holly Webb o psach, kotach i innych zwierzakach, ja na-
tomiast dla odmiany historycznie i patriotycznie Dziewczyny z powsta-
nia. Wszyscy zadowoleni wróciliśmy do domu. M., jako mol książkowy, od
razu zabrał się do czytania, ja odłożyłam lekturę na później obiecałam bo-
wiem H., iż nauczę ją robić naleśniki. Kolacja tuż, tuż można więc było przy-
stąpić do nauki.

Wieczorem sprawdziłam pocztę, a następnie wczytałam się w treść ko-
lejnego modułu w ramach kursu o ocenianiu kształtującym. Przygotowałam
się też do zajęć, by wreszcie usiąść i odpocząć po całodziennej gonitwie. Za-
stanawiałam się jeszcze przez chwilę nad sposobami motywowania moich
uczniów. I nad tym jak najlepiej wykorzystać wskazówki z konferencji. Za-
świtała mi też myśl aby podzielić się zdobytą wiedzą na zebraniu z rodzicami.
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Mogłabym przygotować prezentację i przeprowadzić krótkie szkolenie, a po-
nieważ jestem szczęśliwą posiadaczką tablicy interaktywnej nie będzie to sta-
nowiło większego problemu. No i super, jak to mawia nasz przyjaciel.

Na zegarze 24.20, wszyscy śpią, pora abym i ja odpoczęła.

Piątek 27.02.2015 r.

a ostatni dzień tygodnia zaplanowałam zajęcia w ramach projektu edu-
kacji finansowej „Bezpieczne wędrówki. Od Grosika do złotówki”. Chcia-

łam aby P. w ostatni dzień praktyk zobaczyła uczniów pracujących przy tym
właśnie projekcie, bo uważam, że jest niezwykle ciekawy i atrakcyjny dla
uczniów. Za sprawą interesujących treści, ale i dodatkowych pomocy dy-
daktycznych uczniowie aktywizują się, mam wrażenie, bardziej niż zwykle.
Wiedzę chłoną dzięki scenkom dramowym, eksperymentom, czy wreszcie
pracując nad zadaniami matematycznymi.

Dzieci jak zwykle aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Atmosfera w kla-
sie nadal sprzyjała zdobywaniu wiedzy. Podczas oceniania zachowania przy-
znaliśmy serca wszystkim uczniom.

Po zajęciach podsumowałam z P. ten dwutygodniowy okres praktyk.
Obiektywnie oceniłam jej zasoby, zaproponowałam też wsparcie nawet po
zakończeniu praktyki. Zgodnie z regulaminem praktyk moim zadaniem było
teraz napisanie recenzji działalności studenta. Zajmę się tym dzisiaj wieczo-
rem i przyznam, że z przyjemnością przeleję na papier swoje spostrzeżenia.
Zadanie jest dość łatwe z kilku powodów m.in. dlatego, że wytyczne do oceny
są jasno sformułowane, ale przede wszystkim z tego powodu, iż postawa P.,
jej stosunek do pracy i uczniów nie pozostawia wątpliwości, że jest to wła-
ściwa osoba na właściwym miejscu.

Po załatwieniu formalności uściskałyśmy się serdecznie. Moja relacja z P.
była zdecydowanie cieplejsza niż z innymi studentkami. Wynika to z faktu, 
iż ta młoda dziewczyna była uczennicą naszej szkoły. Opiekowałam się nią
kiedy po lekcjach przychodziła na zajęcia do świetlicy szkolnej. To było na-
prawdę sto lat temu. Cieszę się, że dyrekcja zaproponowała jej współpracę ze
mną i jednocześnie mam nadzieję, że i ona skorzystała na tych praktykach.

Popołudniu zawiozłam H. na zajęcia. Kiedy ona tańczyła ja miałam re-
dagować cele w języku ucznia i nauczyciela oraz nacobezu w ramach drugiego
modułu mojego kursu, ale postanowiłam jednak oddać się lekturze. Wyjęłam
książkę, którą wczoraj wypożyczyłam w bibliotece. Dziewczyny z powstania
to pozycja opowiadająca prawdziwe historie kobiet walczących w powstaniu
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warszawskim, walczących o życie, o najbliższych, o siebie. Trudne historie,
wywołujące wiele emocji, ale trzeba je znać i o nich pamiętać. Cele opracuję
wieczorem.

Usilnie staram się znaleźć czas dla siebie, a przede wszystkim uwolnić
się od nieustannej gonitwy myśli o pracy, obowiązkach, zaległościach. Dla-
tego dzisiaj pogrążyłam się w lekturze, a od przyszłego wtorku zamiast czy-
tania aerobik. Szczęśliwie ktoś pomyślał, iż w czasie gdy dzieci tańczą, rodzice
mogą zrobić coś dla siebie. Z przyjemnością zmęczę się podczas aerobiku,
zatrzymam w biegu, uwolnię endorfiny. Taki wysiłek to jest dopiero ujście
dla emocji.

Zajęcia skończyły się z lekkim opóźnieniem. H. jest zachwycona trenin-
gami. Lubię się jej przyglądać, jej dziecięca radość z każdego drobiazgu na-
prawdę mnie wzrusza. Całą drogę powrotną opowiadała o ćwiczeniach, które
wykonywała, co się udało, nad czym jeszcze trzeba popracować. Po tym mo-
nologu już wiedziałam, że to nie koniec występów na dzisiaj. Ciąg dalszy na-
stąpi w domu.

W domu, zgodnie z piątkowym zwyczajem, zagniotłam pizzę i wstawi-
łam do pieca. T. przywiózł M. ze zbiórki.

Przy stole wzruszył mnie znowu entuzjazm, tym razem M. Pomimo, iż
chodzi na zbiórki już ponad pół roku to nadal z taką samą radością podej-
muje się kolejnych zadań, realizuje próby. Dlaczego mnie to tak wzrusza, 
a właściwie, napawa dumą? Myślę, że dlatego iż sami tacy jesteśmy, a patrząc
na nich widzimy, że nasze rozmowy, nasz przykład znalazły odzwierciedlenie
w ich stosunku do codzienności. Nasza krucjata przeciw bylejakości, lenistwu
i malkontenctwu działa.

Dzień powoli dobiega końca, dla mnie to jednak nie koniec pracy… Re-
alizacja zadań na kurs e-learningowy cały czas przede mną. Szczerze… jestem
zmęczona, ale ciekawi mnie to ocenianie kształtujące. Ponadto w ciągu tygod-
nia dość systematycznie zaglądałam na platformę, zrobiłam trochę notatek, 
a więc realizacja zadania nie zajmie mi całego wieczoru. Grunt to planowanie
pracy. I chociaż jestem dosyć krytyczna obiektywnie muszę przyznać, że pla-
nowanie to moja mocna strona.

Sobota 28.02.2015 r.

obotni dzień upłynął, podobnie jak w ciągu ostatnich pięciu tygodni, na kur-
sie doskonalącym. W szóstym module zaproponowano nam teorię i prak-

tykę z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz ciąg dalszy zajęć z ratownictwa.
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Wiedza teoretyczna i praktyczna do zastosowania praktycznie od zaraz, a tym
bardziej cenna, że dotyczyła także diagnozowania wad postawy u uczniów.
Wszystkie testy przeprowadziliśmy w naszej grupie zajęciowej na każdym 
z uczestników w przedziale wiekowym od 25 do 55 lat. Oj było sporo śmiechu
przy porównywaniu naszych umiejętności, ale i wiele refleksji po zoriento-
waniu się jakie wady posiadamy. Na szczęście niezwykle kompetentna prowa-
dząca podała i pokazała nam zestawy ćwiczeń korygujących wady. A więc teraz
wystarczy już tylko złapać odpowiednią motywację i usprawnić swoje ciało.

Z zajęć odebrał mnie T. Próbował namówić mnie na jakieś wyjście, ale
nie udało mu się. Czułam narastający ból głowy i myślałam tylko o tym by
schronić się w domowym zaciszu. Książka, kocyk i ciepła herbata, najlepiej
earl grey, to wszystko czego brakowało mi do szczęścia. Dałam się jeszcze na-
mówić na partyjkę Qwirkle, ale ponieważ ból głowy narastał poddałam się 
i położyłam się do łóżka. Rzadko dopada mnie taki stan, ale kiedy się zdarzy,
sen jest jedynym lekarstwem w tej sytuacji.

Niedziela 01.03.2015 r.

iedzielny poranek przywitał nas słońcem. Ból głowy minął, czułam się
naprawdę wypoczęta. Pewnie dlatego, że przespałam prawie dziewięć go-

dzin. To naprawdę wiele gdyż zazwyczaj śpię około pięciu/sześciu godzin.
Dzisiaj wielki dzień mojej córki. Po raz pierwszy odkąd zaczęła chodzić

na zajęcia taneczne będzie występować przed publicznością. O 12.00 rozpo-
czyna się w Domu Kultury koncert z udziałem wszystkich grup uczestniczą-
cych w zajęciach taneczno-wokalnych. Koncert organizowany jest co roku 
i adresowany jest do najbliższych. Nie zabraknie zatem rodziców, dziadków 
i przyjaciół rodziny. H. jest niezwykle podekscytowana, ale i nieco stremo-
wana. Kiedy czesałam ją w warkocze opowiadała szczegółowo jakie tańce 
zaprezentuje jej zespół i w jakich strojach będą się prezentować. I choć pod-
glądam czasem ich próby to i ja jestem ciekawa jak wypadnie ten występ.

Wyposażeni w aparat i kamerę z prawdziwą przyjemnością obejrzeliśmy
cały pokaz. Co prawda dwa razy nie zadziałał sprzęt grający, była drobna po-
myłka w choreografii, ale emocje były wspaniałe, a nasza tancerka dumna 
i szczęśliwa. Cieszy mnie jej entuzjazm. Wiem, że jeszcze pewnie wiele razy
zmieni zainteresowania, być może za dwa, trzy lata okaże się, że to nie taniec,
a na przykład siatkówka czy tenis będzie wypełniał jej wolne chwile. Dla mnie
istotne jest jej zaangażowanie i samodyscyplina nawet jeśli na drodze poszu-
kiwań swoich zainteresowań będzie zmieniać dziedziny. 
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Niedzielne popołudnie minęło swoim leniwym rytmem. Po obiedzie 
H. poprosiła żebyśmy jeszcze raz obejrzeli jej występ. Chciała zobaczyć co
jej się udało, a nad czym jeszcze musi popracować. Ponadto ominęło ją kilka
pokazów kiedy sama szykowała się do występu.

Kiedy H. oglądała pokazy, M. i T. rozłożyli partyjkę szachów, a ja zajęłam
się przygotowaniem zajęć dla uczniów. Stworzyłam prezentację multime-
dialną nt. „Stany skupienia wody”, a także karty obserwacji do doświadczeń
z wodą. Chciałabym aby uczniowie sami przeprowadzili doświadczenia 
i zapisali swoje obserwacje. Działać będą oczywiście w grupach pod prze-
wodnictwem lidera. Wydrukowałam zestaw pytań, które ułatwią uczniom
zredagowanie wniosków z przeprowadzonego doświadczenia i oczywiście
tekst z lukami dla dzieci mogących mieć kłopoty z tym zdaniem. Na koniec
spakowałam zestaw miarek, którymi uczniowie będą mogli odmierzać ilość
wody. Zależy mi aby posługiwali się pojęciami litr, pół litra, ćwierć litra i aby
potrafili wskazaną ilość płynów odmierzyć. Jeśli starczy czasu chciałabym aby
samodzielnie ułożyli zadania tekstowe do przygotowanych pytań. Zaplano-
wane działania praktyczne zajmą większą część zajęć edukacji wczesnoszkol-
nej, ale skutecznie pozwolą zapamiętać realizowane zagadnienia.

Wolny wieczór postanowiliśmy spędzić wyjątkowo przed telewizorem.
Kiedy robiłam herbatę T. wybrał film. Z odtwarzacza potoczyła się muzyka
z filmu „Życie Carlita”. Oboje lubimy ten film…

Poniedziałek 02.03.2015 r.

oranek jak co dzień, cichy ale bynajmniej nie leniwy. Lubię tę poranną
ciszę kiedy można zebrać myśli, delektować się spokojem zanim ruszy

machina zdarzeń. Najpierw powoli jak żółw ociężale…, a później biegu przy-
śpiesza i gna coraz prędzej.

Przygotowałam dzisiaj zajęcia na temat Jak powstaje lód? Zdobywając
wiedzę z zakresu oceniania kształtującego nie mogę się powstrzymać przed
stopniowym wprowadzaniem jego elementów. Sformułowałam dzisiaj cele 
w języku nauczyciela oraz w języku uczniów, ale również określiłam na co
będę zwracała uwagę (tzw. nacobezu) przy ocenie prac. Wyprzedzając także
nieco kolejny moduł sformułowałam pytanie kluczowe do dzisiejszego te-
matu. Mam wrażenie, że to dla mnie jeszcze dość kruchy ląd, ale stawiam 
z ochotą te pierwsze kroki i liczę, że będą coraz stabilniejsze.

Przy ocenie zadań zostałam bardzo pozytywnie zaskoczona. Okazuje się,
że jasno postawione i zapisane wymagania, oczywiście w języku zrozumiałym
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dla ucznia sprawiły, że większość z nich wykonało zadanie zgodnie z moimi
oczekiwaniami. Oczywiście do dzisiaj radziłam sobie bez zapisywania naco-
bezu, ale naprawdę zaobserwowałam, że uczniowie chętnie odwoływali się
do zapisanych informacji, a ponadto dzięki tej metodzie wzrósł poziom sa-
mokontroli.

Pracowałam dzisiaj z prawdziwą przyjemnością, po pierwsze czerpiąc
nowe doświadczenia z oceniania kształtującego, ale również podziwiając za-
angażowanie moich uczniów w pracę nad swoim zachowaniem. Dzisiaj co
prawda nie udało się uniknąć konfliktu między uczniami, ale dość szybko
został zażegnany. W związku z powyższym tym razem nie wszyscy otrzymali
serca. Aby jednak nauczyć dzieciaki rozwiązywania konfliktów o rozmaitym
podłożu odgrywam z nimi scenki. To co się wydarzyło między J., a A. i J.
przełożyliśmy na język gestów i ruchów. Chętni uczniowie odegrali przebieg
wydarzeń między dziewczynami, a następnie pokazali jak inaczej mogłaby
się potoczyć ich relacja. Taki przykład bardzo do nich przemawia. 

Sprowadzając uczniów po zajęciach spotkałam mamę M., czekała na
córkę przy szatni. Z mowy ciała można było odczytać, iż nie jest tak spięta jak
przy poprzednim naszym spotkaniu. A ponieważ poprosiła o chwilę rozmowy
M. codziennym zwyczajem poczłapała do biblioteki odrobić lekcje, a my mo-
głyśmy spokojnie porozmawiać w pracowni. Pani D. poprosiła o kontynuację
działań wspierających jej córkę przez najbliższy miesiąc. Stan zdrowia jej męża
dość szybko ulega poprawie, ale jeszcze przynajmniej dwa tygodnie będzie
zmuszony pozostać w szpitalu, później czeka go co prawda rehabilitacja, ale
kiedy będzie już w domu na pewno będzie mógł dopilnować córki. Poza tym
nie będzie ona już musiała korzystać z opieki świetlicy. Zapytałam ponownie
czy potrzebują wsparcia materialnego, mama uczennicy ponownie jednak od-
mówiła.

Wychodząc ze szkoły minęłam się z panią pedagog. Miała już dla mnie
termin warsztatów dla mojej klasy na temat Jak radzić sobie ze złością? Cieszę
się, że tak szybko zadziałała, można na nią liczyć.

Popołudnie minęło zwyczajnie. Obowiązki domowe przeplatały się z za-
wodowymi. Jeszcze przed wieczorem sprawdziłam uczniom zeszyty z edukacji
polonistycznej i przygotowałam informator o konkursie literackim, o którym
dowiedziałam się z dzisiejszego maila. Taki mam zwyczaj, że kiedy znajdę pro-
pozycję jakiegoś ciekawego konkursu przygotowuję dla uczniów plakat infor-
macyjny z jego regulaminem. Zawieszam go na naszej tablicy, koniecznie na
wysokości wzroku dzieci, i czekam na odzew. Nigdy się nie zawiodłam. Tym
razem również liczę na moich aktywistów. Przedmiotem konkursu jest wiersz
o rodzinie, a więc szerokie pole do popisu.
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Wieczorem sprawdziłam otrzymane wyniki za zadania na kursie inter-
netowym i przygotowałam się do zajęć. Przygotowałam także materiały na
zebranie klasowe, które odbędzie się już w najbliższą środę, bo przecież obie-
całam sobie poprowadzić zajęcia dla rodziców dotyczące motywowania
dzieci. Pracowałam prawie do północy. Kiedy gasiłam światło wszyscy do-
mownicy już spali.

Wtorek 03.03.2015 r.

torek to dzień, w którym mam najmniej zajęć dydaktycznych, bo tylko
cztery godziny, nie pamiętam jednak kiedy ostatnio wyszłam po tych

czterech godzinach od razu do domu. Dzisiaj też tak nie będzie bowiem w pla-
nach kolejne spotkanie z przedszkolakami, a ponadto prowadzę w klasie trze-
ciej zajęcia w ramach programu Nie pal przy mnie, proszę…, którego szczęśliwie
jestem koordynatorem. Piszę to bez przekory ponieważ wszystkie działania
prozdrowotne są mi bardzo bliskie i z chęcią się ich podejmuję.

Pomimo wielości zadań wszystkie udało mi się zrealizować. Bardzo
udały się zajęcia w klasie trzeciej głównie ze względu na pozytywny klimat
w tym zespole. Jest to zespół nieco hałaśliwy, ale za to bardzo aktywny. Jed-
nym z elementów warsztatów było wykonanie zawieszek na drzwi do pokoju
dziecięcego. Na zawieszkach oprócz znaku strefa wolna od dymu tytoniowego
znalazł się wierszyk, który ułożyli uczniowie. Nie mogę się oprzeć, aby go
nie przytoczyć bo naprawdę im się udał. A więc na zawieszkach każdy zapisał
Nie pal przy mnie, nie pal proszę! Dym mi szkodzi, dymu nie znoszę! By ochro-
nić dziecko swe – nie pal przy mnie proszę cię! Zrobiliśmy dokumentację fo-
tograficzną, aby dzieciaki mogły pochwalić się wychowawcy, ale również by
umieścić wydarzenia dnia dzisiejszego na stronie internetowej placówki.

Po zakończeniu zajęć z pośpiechem udałam się do domu. Dzisiaj zawożę
H. na zajęcia, nie mogę się spóźnić i nie chcę jej zawieść. Ponadto sama muszę
się przygotować do zajęć aerobiku. Zapowiada się aktywne popołudnie i do-
brze bo ja tak lubię.

Wieczorem dopracowałam materiały na zebranie klasowe i przygotowa-
łam zadania dla grup na następny dzień. Przy kolacji podjęliśmy temat waka-
cyjnego wypoczynku. Jest co prawda dość wcześnie, ale powoli powinniśmy
zacząć planować. Dobrze się stało bo M. poprosił nas o pomoc w decyzji jaki
wybrać obóz: sportowy czy harcerski. T. pomógł mu zebrać wszystkie za i prze-
ciw… i wybrał obóz harcerski. I bardzo dobrze; budowa pryczy, rozstawianie
namiotów, warta i służba w kuchni z pewnością mają walor wychowawczy.
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H. nie miała wątpliwości, że wybierze obóz taneczny. Na szczęście jesteśmy
w tej szczęśliwej sytuacji, że możemy umożliwić dzieciakom takie wyjazdy,
a nawet możemy sobie pozwolić jeszcze na dwutygodniowy wyjazd nad
morze. Podczas ustaleń padło wiele nowych propozycji w tym między innymi
spływ kajakowy, lekcje jazdy konnej czy wreszcie wyczyn rowerowy. Pomy-
ślimy, rozważymy, a póki co możemy „zaklepać” termin wyjazdu tak aby
wpasować się między obozami dzieci

Na dobranoc H. przeczytała mi kolejny fragment Neli podróżniczki. Ona
szczęśliwie kładzie się spać, ja jeszcze mam do wypełnienia parę obowiązków
domowych. Dobrze, że wcześniej przygotowałam się już do pracy więc od-
padną mi obowiązki zawodowe.

Środa 04.03.2015 r.

ierwsza środa miesiąca to zapowiedź długiego, intensywnego dnia. To wła-
śnie w pierwszą środę miesiąca odbywa się u nas rada pedagogiczna i ze-

brania z rodzicami. Przyznam szczerze, że pomimo wielu lat pracy przed zebra-
niem zawsze towarzyszy mi lekki stres. Zupełnie niepotrzebnie bo przecież 
jestem dobrze przygotowana; prezentacja na pendrive, materiały zachęcające
rodziców do dyskusji skopiowane, przygotowane karty oceny. Cały czas jednak
nie jestem pewna czy właściwie buduję relacje z rodzicami, czy odpowiednio
ich wspieram, czy wreszcie nie stawiam za wysokich wymagań. Wiem na
pewno, że daję z siebie wszystko, ale mój wrodzony krytycyzm wobec własnej
osoby powoduje, że rodzą się we mnie wątpliwości, a co za tym idzie stres.

Dzisiaj też po zebraniu zaplanowałam rozmowę z rodzicami dwojga
uczniów. Z uwagi na utrzymujące się trudności w nauce pisania i czytania
chciałabym ich poprosić o zdiagnozowanie dzieci w poradni psychologiczno-
-pedagogicznej. Zależy mi na skonfrontowaniu moich obserwacji oraz uzy-
skaniu dodatkowych wskazówek do pracy. I o ile w przypadku M. nie mam
wątpliwości, że rodzice zastosują się do moich wskazówek, to w przypadku
A. wiem, że rodzice będą wzbraniać się przed takim krokiem. Muszę przy-
znać, że temat poradni poruszany był w mojej klasie już na zebraniu w klasie
pierwszej. Udało mi się zaprosić pracownika tejże instytucji aby skutecznie
przekonał rodziców, że nie należy jej się bać. Zależało mi aby rodzice uczniów
zrozumieli, że psycholog, socjoterapeuta czy logopeda to osoby, które mają
im służyć pomocą, a nie budzić niepokój czy wręcz strach. Podczas spotkania
przedstawiliśmy ofertę poradni zarówno dla dzieci i rodziców i wydawało
nam się, że oswoiliśmy ten temat. Wielu rodziców słysząc jednak propozycję
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konsultacji psychologiczno-pedagogicznej nadal spina się i nie wiadomo jak
się do niej odniesie. Ale już moja w tym głowa aby rozmowa z rodzicami 
A. potoczyła się we właściwym kierunku.

Podczas rady pedagogicznej oprócz omówienia spraw bieżących odbyło
się szkolenie dla zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu klas szóstych.
Nowa formuła sprawdzianu, parę nowych przepisów, trzeba to wszystko przy-
swoić. W szkole naprawdę nie można się nudzić. I bardzo dobrze, bo nie ma
przecież nic gorszego niż monotonia w pracy i w życiu.

Zebranie trwało do 19.00. Część główna (szkoleniowa) dla wszystkich
rodziców dotycząca hierarchii potrzeb i motywowania dzieci oraz spraw 
bieżących skończyła się około 18.15. Potem, już indywidualnie, omawiałam
bieżące problemy. Udało mi się przeprowadzić zaplanowane rozmowy z ro-
dzicami M. i A., natomiast nie mogłam porozmawiać z tatą lub mamą M.,
bo zwyczajnie żadne z nich nie przyszło na zebranie. Szkoda, bo zajmuje mi
myśli zdarzenie z udziałem tego chłopca i chciałabym skonsultować je z jego
rodzicami. Jeśli wszystko w domu „gra” to w porządku, ale jeśli dzieje się coś
niepokojącego nie chciałabym tego przegapić.

Do domu wróciłam około 20.00. Dzieciaki oczywiście na mnie czekały
pełne wrażeń z całego dnia. Musiałam wysłuchać wszystkich ważnych infor-
macji, obejrzeć zeszyty H. i sprawdzian M. Uraczyli mnie także informacją,
iż zgłosili się do konkursu literowania z języka angielskiego. Rozumiem tę
decyzję w przypadku M., w szóstej klasie człowiek już co nieco wie o litero-
waniu, ale H.? W pierwszej klasie? Zapał i entuzjazm mojego młodszego
dziecka wystarczył jednak za odpowiedź. W sumie to przecież zarówno suk-
cesy jak i porażki kształcą.

Uściskałam dzieciaki na dobranoc i zajęłam się swoimi codziennymi
sprawami. Obiad na jutro, sprawdzenie poczty, przygotowanie materiałów
do zajęć rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych… itd… itd…

Czwartek 05.03.2015 r.

zień po zebraniu klasowym jest dla mnie zawsze trudny ze względu na
utrzymujące się uczucie zmęczenia. I również dzisiaj ciężko było mi

wstać i zmobilizować się do działania. Tym bardziej, że i dzisiaj czeka mnie
dłuższy dzień ze względu na fakt, iż muszę zaprotokołować radę pedago-
giczną. Ale o tym później.

Zajęcia dydaktyczne upłynęły zgodnie z planem. Kontynuuję wprowa-
dzanie elementów oceniania kształtującego, dlatego nie obyło się bez pytań
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kluczowych i nacobezu. Zaproponowałam dziś również uczniom ocenę ko-
leżeńską… i już wiem, że jutro będą chcieli powtórzyć ten element zajęć. Lu-
bimy oceniać, zwłaszcza innych. Moim celem jest jednak wypracowanie
zarówno obiektywnej oceny koleżeńskiej jak i samooceny. Będę nad tym sys-
tematycznie pracować.

Po zajęciach zostałam w pracy chwilę dłużej aby napisać protokół z rady
pedagogicznej. Tak się składa, że od trzech lat jestem odpowiedzialna za za-
pisywanie przebiegu tych spotkań. Początki przyznam były dość trudne; bra-
kowało słów, uciekały wątki, myliły się numery uchwał. Z biegiem czasu
nabrałam jednak wprawy i spisanie przebiegu posiedzenia rady pedagogicz-
nej nie sprawia mi większego problemu. Wymaga jednak czasu, dodatkowego
czasu, który trzeba poświęcić po zajęciach. Jest to dowód na to, że nauczyciele
naprawdę rzadko kiedy wychodzą do domu zaraz po zajęciach dydaktycz-
nych czy opiekuńczo-wychowawczych.

Popołudnie spędziłam z H. M. zaraz po szkole poszedł na trening rugby
tag. Przejrzałam H. zeszyty, wysłuchałam czego się dzisiaj nauczyła. Kiedy upo-
rała się z lekcjami rozłożyła warsztat plastyczny; kredki, farby, flamastry, pastele
i węgiel rysunkowy. Już wiem, że będzie zajęta do wieczora. Jakie to szczęście,
że nie przesiaduje całymi dniami przed telewizorem, że potrafi zorganizować
sobie czas sama lub przy naszym niewielkim wsparciu. W przypadku M. sy-
tuacja jest nieco bardziej skomplikowana. On bardziej świadomie niż H. chce
czuć się pełnoprawnym członkiem grupy rówieśniczej. A żeby tak się stało po-
winien wiedzieć, może nie wszystko, ale dużo o najlepszych grach kompute-
rowych czy filmach. Często zarzuca nam, że nie pozwalamy mu oglądać filmów
popularnych wśród młodzieży lub grać w znane gry komputerowe, a to powo-
duje, że czuje się wykluczony. Wniosek: wykluczony jest przez nas.

Rozmawiamy dużo z naszymi dzieciakami, dlatego takie wnioski padają
rzadko. Nie możemy i nie chcemy się jednak zgodzić na wolny wybór w zakre-
sie korzystania z komputera i telewizji. Z pełną świadomością ograniczamy
dostęp do tych źródeł rozrywki, ale zawsze proponujemy coś w zamian. I mam
nadzieję, że zachowujemy odpowiednie proporcje. W zasadzie jestem tego
pewna. 

Kiedy kładłam się spać rozmyślałam, że moje dzieciństwo upłynęło bez
nowinek technologii informacyjnej. Telewizor mieliśmy czarno-biały i bez
pilota, komputer zaś był niedoścignionym marzeniem. Aż trudno w to uwie-
rzyć… Ale też można było być wykluczonym na przykład gdy się nie umiało
grać w gumę lub łazić po trzepaku. 
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Piątek 06.03.2015 r.

iątkowy poranek przywitałam z radością. Zbliżający się weekend daje
szansę na spędzenie czasu z rodziną, złapanie oddechu od codziennych

obowiązków.
W szkole dzisiaj planowo sześć godzin, cztery edukacji wczesnoszkolnej

i dwie godziny zajęć rewalidacyjnych z czwartoklasistami.
Na zajęciach z klasą drugą pogłębialiśmy wiedzę o faunie i florze Gren-

landii. Już od poniedziałku mieliśmy bowiem spotykać się z bohaterami lek-
tury Anaruk chłopiec z Grenlandii. Jako pracę domową chętni uczniowie mieli
przygotować prezentacje w dowolnej formie o wybranych zwierzętach lub
roślinach występujących na wyspie. Uczniowie w rozmaity sposób prezen-
towali wiadomości, w kilku przypadkach widać było zaangażowanie rodzi-
ców w realizację tego zadania. I tak były plakaty, rysunki, pojawiły się książki,
albumy, a także nawet prezentacja multimedialna. Takie zadania to doskonały
sposób nie tylko na obserwację zaangażowania uczniów, ale również na roz-
wój komunikacji i podniesienie ich samooceny. W ten sposób też uczą się
od siebie nawzajem, czerpią ze swoich zasobów, a to bardzo ważny aspekt
edukacji. Udało nam się też popracować z mapą i rozwiązać zadania tek-
stowe. Jako zadanie domowe mieli uzupełnić przygotowany przeze mnie tekst
z lukami podsumowujący wiedzę na temat Grenlandii.

Szkołę opuściłam z pośpiechem około 14.30. M. co prawda poszedł po
lekcjach do kolegi, ale H. czekała niecierpliwie na moje przybycie. Ledwo co
zdążyłyśmy zjeść obiad, a już musiałyśmy wychodzić na zajęcia taneczne.
Obie chyba z jednakowym zadowoleniem zmierzałyśmy do domu kultury,
H. cieszyła się, że nauczy się nowych figur tanecznych, ja natomiast, że roz-
ruszam różne partie mięśni.

Wieczorem nie udało mi się wygospodarować zbyt wiele czasu dla siebie.
Zmęczenie jednak minęło dzięki zajęciom aerobiku. Intensywny wysiłek fi-
zyczny pozwala się zresetować, wraz z potem spływa złość, frustracja itd.
Zmęczenie fizyczne zawsze miało dla mnie i nadal ma właściwości oczysz-
czające. Po powrocie do domu gorąca kąpiel, chłodny prysznic i czuję, że
znowu mam w sobie energię do pracy. Wróciłam zatem do rozważań doty-
czących oceniania kształtującego. Realizując kolejne moduły (ten jest już
trzeci) przyjęłam strategię, iż w ciągu tygodnia przeglądam materiały, robię
notatki do zadań, a w piątkowy wieczór staram się zrealizować zadanie do
końca. Przeczytałam zatem wnikliwie jeszcze raz notatki przygotowane przez
prowadzącego oraz swoje zapiski. Temat zadania związany jest w tym tygo-
dniu z formułowaniem pytań kluczowych. Zadanie to przyznam było nie
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lada wyzwaniem Pierwsze pytania do wybranego przez mnie tematu były zbyt
oczywiste, nie miały charakteru motywującego dla uczniów, raczej wyłącznie
sprawdzały wiedzę. Dopiero kolejne z pytań stawały się coraz ciekawsze. For-
mułowanie wspomnianych pytań kluczowych na pewno wymaga od nauczy-
ciela nieszablonowego myślenia. Starałam się jak mogłam by poza ten szablon
wyjść. I tak przy temacie Piszemy ogłoszenie zaczęłam od pytania oczywistego,
które zupełnie odbiega od założeń oceniania kształtującego, w brzmieniu Jak
pisać ogłoszenie? do zapytania Jak odnaleźć zagubiony portfelik?, które ukazuje
szeroki kontekst omawianego zagadnienia, a przede wszystkim skłania uczniów
do myślenia. Wybrałam, zgodnie z instrukcją, dwa tematy i sformułowałam
do nich pytania kluczowe. Zapisane zadanie wysłałam na platformę do oceny
przez prowadzącego. Jeszcze parę refleksji do wpisania na forum odnośnie
trudności w konstruowaniu pytań kluczowych i gotowe.

Pomimo późnej pory pogrążyłam się w lekturze. Zbliżam się do końca
książki Dziewczyny z powstania. Przeżycia tych kobiet bardzo mnie poru-
szają. Ich ideały są mi bardzo bliskie, ale opis zdarzeń, których były świad-
kami, rodzi pytanie czy ja tu i teraz byłabym gotowa na takie poświęcenie.
Rodzi też refleksję jak niewiele mamy powodów do narzekania, że większość
codziennych problemów jest do przeskoczenia bez narażania się na śmiertelne
niebezpieczeństwo. W tym roku minie 71 rocznica powstania warszawskiego,
w Warszawie odbędzie się bieg ku czci powstańców. Bardzo chciałabym tam
być i liczę, że się uda.

Sobota 07.03.2015 r.

obotę rozpoczęłam od treningu. Co prawda czekają mnie dzisiaj zajęcia
praktyczne na kursie, ale zależy mi na utrzymaniu kondycji, a może na-

wet poprawieniu wyniku na 10 km. Dlatego zdyscyplinowałam się i prze-
biegłam moje standardowe 6 km. Muszę przyznać, że jestem dość uparta 
w dążeniu do wyznaczonego celu, dzięki temu udaje mi się zrealizować wiele
pomysłów i projektów, w tym ten związany z bieganiem.

W ramach kursu Kreator zdrowia i aktywności fizycznej ćwiczyliśmy dzi-
siaj gry zespołowe, a dokładnie koszykówkę. W teorii i praktyce utrwalaliśmy
zasady gry, ćwiczyliśmy sędziowanie. W części popołudniowej tworzyliśmy
w zespołach projekty o charakterze prozdrowotnym, które moglibyśmy wy-
korzystać w naszych placówkach. Choć nieco zmęczeni przykładaliśmy się
do pracy wymieniając pomysły i doświadczenia. Na razie powstał zarys 
projektu pod roboczą nazwą Mali sportowcy. Będziemy nad nim pracować
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w ciągu kolejnych spotkań ponieważ będzie on jednym z elementów zali-
czenia kursu.

Po zajęciach całą rodzinką pojechaliśmy do teściów. Okazją do spotka-
nia była trzydziesta czwarta rocznica ślubu rodziców. Był obiad, tort i wiele
smakowitych potraw przygotowanych przez mamę. Piękna rocznica, można
tylko pogratulować tylu przeżytych wspólnych chwil. Uroczystość przecią-
gnęła się do późnych godzin wieczornych, ale było tak miło, że nie chciało
się wychodzić.

Kiedy kładliśmy się spać rozmyślałam o naszych wspólnie przeżytych
piętnastu latach. Dobrze wybraliśmy, to były dobre lata i mam nadzieję, że
równie dobre jeszcze przed nami.

Niedziela 08.03.2015 r.

budziłam się dzisiaj wyjątkowo późno bo około 9.00. W domu było cicho
i spokojnie, wszyscy jeszcze spali. Dawno minęły czasy kiedy dzieciaki

wstawały bladym świtem. Ponieważ nie mogłam już zasnąć sięgnęłam po
książkę polskich autorek Małgorzaty Kalicińskiej i Basi Grabowskiej opisu-
jącej wyjątkową relację matki i córki zatytułowaną „Kochana moja”. Patrząc
na okładkę przypomniało mi się, że czytałam już książkę o wspomnianych
relacjach, to były bodajże „Szepty” Ireny Matuszkiewicz. Mam wrażenie, że
znowu sięgam po pozycję, która wywoła we mnie wiele emocji i skłoni do
przemyśleń. W moim przekonaniu to jednak jedna z cech dobrej książki, nie
dać o sobie zapomnieć. 

Około 10.00 zaczęli się budzić pozostali domownicy. Zapowiadał się
zwyczajny dzień gdyby nie to, że dzisiaj 8 marca czyli Dzień Kobiet. Nasi
chłopcy postanowili nam zorganizować dzień pełen rozrywek. O zgrozo! –
pomyślałam, ale nie powiedziałam. To również jedna z moich zalet jak sądzę
– poskromienie języka. Książka musiała powędrować na półkę…

Zaczęło się od śniadania, później było wyjście do kina, spacer, obiad, tur-
niej gier…, a wszystko przygotowane przez naszych cudownych chłopców. 
I chociaż stosunek do Dnia Kobiet jest jak wiadomo rozmaity, to ja z przy-
jemnością, z goździkiem lub bez, będę dzień ten obchodzić w kolejnych latach.
Zwieńczeniem dnia była kolacja, na którą chłopaki zaserwowali… lody. Ra-
dość mojej córki nie miała granic. To był kolejny najwspanialszy dzień w życiu
H. I mój też rzecz jasna.

Wieczorem dotknęła nas już proza codzienności; pakowanie, szykowa-
nie ubrań, spory, kto się pierwszy umyje itd. Kiedy dawałam H. buziaka na

55

OPT YM I S T K A

O

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:08  Page 55



dobranoc zapytała kiedy jest Dzień Chłopaka… Ja też, szczerze mówiąc, już
się nad tym zastanawiałam.

Poniedziałek 09.03.2015 r.

oniedziałkowy poranek minął zgodnie z tygodniowym rytmem. Jadąc
do pracy zastanawiałam się czy uda się zrealizować zaplanowane na naj-

bliższe dni warsztaty dla moich uczniów. W tym tygodniu działania koncen-
trować się będą wokół tematu „Pomagamy zwierzętom” postanowiłam więc
zaangażować uczniów w realną pomoc zwierzętom, ale i uświadomić im jaką
my pomoc od nich możemy otrzymać. W związku z tym muszę pamiętać
aby potwierdzić dzisiaj spotkanie z pracownikami fundacji A. C. oraz wo-
lontariuszami ze schroniska dla zwierząt.

Zajęcia zaczęliśmy od burzy mózgów. Zastanawialiśmy się jak pomóc
zwierzętom, tym w najbliższej okolicy, na terenie naszego miasta, ale i w kraju,
uwzględniając zagrożone gatunki. Uczniowie w grupach przygotowywali
ogłoszenia – plakaty informujące o zbiórce karmy dla zwierząt oraz akceso-
riów mogących wesprzeć mieszkańców schroniska. Każda z grup zobowiąza-
na została do rozpowszechnienia informacji o zbiórce wśród innych klas oraz
jej przeprowadzenia w kolejnych dniach. Z przyjemnością przyglądałam się
zaangażowaniu dzieci i choć nie obyło się bez drobnych nieporozumień cel
został osiągnięty.

W dalszej części zajęć uczniowie już indywidualnie utrwalali umiejętność
redagowania ogłoszeń. Po wykonaniu prac zebrałam zeszyty, zamierzam ocenić
ich prace stosując informację zwrotną zgodnie z założeniami oceniania kształ-
tującego. Będzie to dość pracochłonne zajęcie, ale spróbuję się go podjąć.

Wychodząc ze szkoły zajrzałam do świetlicy szkolnej. Większość moich
uczniów czeka tam na rodziców nawet do 16.00. Moi aktywiści postanowili
przygotować małe ulotki o zbiórce karmy. Zaraz po wykonaniu rozdają je
rodzicom odbierającym kolegów ze świetlicy. Mam przeczucie, że to będzie
udana zbiórka.

Wracając do domu zagłębiłam się w lekturze. Uwielbiam czytać, potrafię
się skupić w każdych warunkach. Lubię odwiedzać księgarnie i biblioteki 
i lubię zapach książek. Cieszę się, że i M. ma takie zamiłowania. To na pewno
dobra alternatywa dla wspominanych ostatnio gier komputerowych. H. też
już zaczęła czytać, ale brakuje jej wytrwałości. Wybiera grube książki i trudno
jej dobrnąć do końca. Motywuje ją jednak domowy konkurs czytelniczy. Na
wszystko można znaleźć sposób.
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Popołudnie spędziłam sprawdzając zeszyty, przygotowując zajęcia na ko-
lejny dzień oraz wykonując codzienne domowe obowiązki. T. udało się wrócić
wcześniej z pracy, a więc będziemy mogli zjeść wspólnie kolację. W tygodniu
zdarza nam się to bardzo rzadko, a więc zapowiada się wyjątkowy wieczór.
Oprócz wspólnego posiłku będzie też okazja do wspólnej rozmowy na przekór
przedstawionym ostatnio przez M. statystykom.

Wieczorem sprawdziłam jeszcze wyniki otrzymane za ostatnie zadanie
kursowe oraz zestaw materiałów z następnego modułu kursu e-learningo-
wego. Kolejne z zadań to stworzenie scenariusza zajęć z zastosowaniem ele-
mentów oceniania kształtującego. Spodziewałam się takiego zadania, dlatego
zgodnie z sugestią prowadzącej zarówno cele w języku ucznia i nauczyciela
jak i pytania kluczowe skoncentrowałam wokół tematu, do którego zredaguję
scenariusz. W ten sposób część zadania mam już za sobą. Zerknęłam na po-
cztę i znalazłam zaproszenie na ciekawe warsztaty organizowane przez ORE
dotyczące praktycznego zastosowania oceniania kształtującego. Zaproszenie
obejmuje zespoły nauczycieli – reprezentantów placówki. Jestem przekonana,
że w naszym zespole edukacji wczesnoszkolnej na pewno znajdą się chętni.
Muszę jutro to przegadać z dziewczynami. Dziś już za późno aby wysyłać wia-
domości. Znowu wybiła północ…

Wtorek 10.03.2015 r.

torek zapowiadał się bardzo intensywnie. Już od rana byłam umówiona
z wolontariuszami ze schroniska, którzy mieli przeprowadzić zajęcia dla

moich uczniów. Wiem, że jeszcze za wcześnie aby sami mogli pracować na
rzecz schroniska, ale na pewno odpowiedni czas aby ukształtować poczucie
odpowiedzialności za zwierzęta, które mamy w domu i najbliższym otoczeniu.
Ponadto będzie okazja by zrozumieli jak istotne znaczenie ma zbiórka, którą
rozpoczęli. W czasie spotkania było wiele emocji. Wolontariusze przedstawili
prezentację o schronisku, opowiedzieli o zaletach i trudach swojej pracy, 
a także przyprowadzili dwóch gości – psa i kota przeznaczonych do adopcji.
Cierpliwie odpowiadali na rozmaite pytania uczniów. Po spotkaniu uczniowie
ruszyli na zaplanowaną dzień wcześniej akcję zbierania karmy i akcesoriów
dla zwierząt. Sami też dzisiaj przynieśli sporo artykułów, a po spotkaniu z Tosią
i Mruczkiem czuję, że jutro zbiory będą jeszcze większe.

Po zajęciach musiałam zaczekać na zebranie zespołu przedmiotowego.
Na dzisiejszym spotkaniu jedna z koleżanek prezentowała w teorii, a następnie
w praktyce metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Z ciekawością
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obserwowałam dzieciaki w czasie zajęć i ich zaangażowanie w relacje „z”,
„przeciwko” i „razem” oraz swobodę z jaką D. prowadziła zajęcia. To kolejne
ciekawe doświadczenie zawodowe. Po spotkaniu udało mi się jeszcze znaleźć
chętne koleżanki na kurs ORE. Przyznam szczerze, że nie wymagało to zbyt
wielu zabiegów, bo nasza rada jest niezwykle aktywna. Uzyskawszy akcept
dziewczyn zobowiązałam się zgłosić nasz zespół na szkolenie. 

Dotarłam do domu około godz. 16.00. Od razu dało się wyczuć napiętą
atmosferę. Dzieciaki pokłóciły się i siedziały rozdrażnione w odległych częściach
mieszkania. Postanowiłam zaczekać do obiadu i dać im szansę by sami doszli
do porozumienia. Przekonałam się już bowiem wielokrotnie, że moja ingerencja
wzbudza jeszcze większe emocje. Kiedy H. nakrywała do stołu M. opowiadał
mi o planowanych zawodach rugby tag. Widziałam, że powoli opadają w nim
emocje po sprzeczce. Im dłużej opowiadał tym bardziej się rozluźniał zwłaszcza,
że temat dotyczył jego ulubionej dyscypliny sportowej. Kiedy usiedliśmy do
stołu atmosfera nieco zelżała. Zdecydowałam zatem pozostawić rozwiązanie
sporu samym uczestnikom. Wiem, że już potrafią poradzić sobie z taką sytuacją.
Wierzę, że uda im się to bez udziału dorosłych. Przecież wiedzą, że jestem na
wyciągnięcie ręki i mogą skorzystać z mojego wsparcia…

Wieczór upłynął swoim codziennym rytmem. Z pokoju dzieciaków od
czasu do czasu można było usłyszeć fragmenty rozmowy. Zatem znowu im się
udało. Cieszę się bardzo. Muszą zbudować tę swoją bratersko-siostrzaną relację
po swojemu.

Kiedy dzieciaki były już w łóżkach T. dopiero wrócił z pracy. Przyszedł ze
swoim wspólnikiem, musieli jeszcze opracować kilka ofert dla klientów. Od-
grzałam im makaron z łososiem i zostawiłam ich samych. Pewnie posiedzą dziś
do północy. Ja również mam trochę pracy. Powoli w mojej głowie powstają
ogniwa scenariusza z elementami oceniania kształtującego. Pora już zapisać
część z nich tak aby pod koniec tygodnia zebrać wszystko w logiczną całość.

Około 23.00 zakończyłam pracę przy komputerze, zrobiłam notatki do ko-
lejnego kursowego zadania, przygotowałam materiały do zajęć dydaktycznych.
Zajrzałam do chłopaków; nadal pracowali. To oznacza, że dzisiaj wyjątkowo
nie położę się ostatnia.

Środa 11.03.2015 r.

olejny dzień tygodnia i kolejny raz pobudka nieco wcześniej niż zwykle.
Dzisiaj od rana w mojej szkole odbywać się będą zajęcia z elementami

dogoterapii dla uczniów klas I–III. Na zaproszenie opiekunów Samorządu
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Uczniowskiego do naszej placówki przyjechali pracownicy fundacji Ama Ca-
men, którzy w teorii i praktyce upowszechniali metodę dogoterapii, a przy
okazji opowiadali o kształtowaniu właściwych relacji między zwierzęciem, 
a człowiekiem. Dzieciaki były zachwycone słuchając opowiadania terapeutów,
ale przede wszystkim czując na ciele dotyk psiego języka. Bliskość tych czworo-
nogów wywołała wiele pozytywnych emocji wśród dzieci i dorosłych. M., która
ostatnio przeżywała trudne chwile, nieśmiały W. i powściągliwa A. jeśli nie 
słowem to mową ciała wyrażali swój zachwyt kontaktem ze zwierzętami.

Spotkanie z pracownikami fundacji oraz ich podopiecznymi czyli psami
rasy golden retriever, flat coated retriever, labrador retriever, postanowiłam
wykorzystać do utrwalenia umiejętności redagowania opisu. Po przypomnie-
niu wiadomości dotyczących tworzenia opisu uczniowie uwzględniając usta-
lone nacobezu mieli zredagować opis psa terapeuty. Zadanie oczywiście
podzieliłam według stopnia trudności tak aby każdy z uczniów mógł osią-
gnąć sukces na miarę swoich możliwości. Praca oczywiście podlegać będzie
ocenie, a więc znowu będzie okazja do doskonalenia się w zakresie formuło-
wania informacji zwrotnej. 

Dzień upłynął bez konfliktów i jestem przekonana, że sprawiła to tera-
peutyczna moc dzisiejszego spotkania.

Po zajęciach czekałam na A. Ma jutro zastępstwo w mojej klasie gdyż ja
zamierzam wykorzystać dzień z tytułu opieki nad dzieckiem. Przygotowałam
dla niej karty z zadaniami dla uczniów oraz nakreśliłam cele i zadania, które
chciałabym aby zrealizowała. Oczywiście jak zwykle pozostawiłam jej pewną
swobodę w działaniu. Kiedy zastępujemy się wzajemnie zawsze konsultujemy
się aby zachować płynność procesu edukacji. Brzmi to nieco patetycznie, ale
dokładnie o to chodzi. Po omówieniu wszystkich szczegółów opuściłam
szkołę i obrałam kurs na dom.

W tramwaju udało mi się przeczytać kolejnych kilkanaście stron książki.
Kiedy czytasz podróż środkami lokomocji mija tak szybko…

Popołudnie upłynęło w towarzyskiej atmosferze. M. przygotowywał pro-
jekt na język angielski razem z M. i M. A H. przygotowywała się do konkursu
literowania razem z A. O ile chłopcy byli samowystarczalni, o tyle dziew-
czynki potrzebowały nieustająco pomocy. Intensywnie pracowały około go-
dziny, a potem wyjęły pudełka z zabawkami i też stały się samowystarczalne.
Dzięki temu mnie udało się wypełnić większość domowych obowiązków,
sprawdzić prace domowe, sformułować informacje zwrotne, a nawet prze-
czytać gazetę codzienną. 

Wieczorem przebiegłam swoje sześć kilometrów i znów nie poprawiłam
swojego czasu, a więc nadal muszę pracować nad szybkością. Rozluźniona 
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i odświeżona usiadłam z książką w ręce, ale nie udało mi się zbyt wiele prze-
czytać. Sen zamykał mi powieki, a litery zlewały się w jedną całość…

Czwartek 12.03.2015 r.

zisiejszy dzień zaplanowałam szczegółowo od rana do niemalże wieczora.
Zyskując cały dzień umówiłam wizyty kontrolne u specjalistów dla

moich dzieci. Z samego rana razem z M. pojechaliśmy do poradni pulmo-
nologicznej na wizytę kontrolną. M. cierpi na astmę, ma także wieloważną
alergię, dlatego pozostaje nieustannie pod kontrolą tejże poradni. W poradni
systematycznie się odczula, powtarza badania, w tym spirometrię, która 
od kilku lat jest na niezbyt zadowalającym poziomie. Właśnie zakończył 
trzyletni okres odczulania na roztocza i konieczne jest ustalenie dalszego
przebiegu leczenia. Na szczęście mamy cudowną panią doktor, którą darzę
pełnym zaufaniem, a więc jestem zupełnie spokojna przed wizytą. 

Po wizycie w Łagiewnikach wróciliśmy na obiad, a następnie razem 
z H. i M. pojechałam na konsultację ortodontyczną. Wizyty u specjalistów
zajmują naprawdę dużo czasu, dlatego taki dzień jak dzisiaj bardzo się przy-
daje. Czas w poczekalni spożytkowaliśmy na czytanie książek. 

Do domu dotarliśmy po 16.00. Dzieciaki zajęły się uzupełnianiem lekcji
z dzisiejszego dnia, bo przecież tak jak ja nie były w szkole. Ja również zajęłam
się przygotowaniami do pracy. 

Wieczorem udało nam się usiąść do wspólnej kolacji. T. wrócił wcześ-
niej, a więc mogliśmy celebrować wspólne chwile. W tygodniu zdarza się to
naprawdę rzadko. A takie chwile są bardzo potrzebne. Jest czas na wymia-
nę refleksji, opisanie swoich doświadczeń zawodowych, a także szkolnych 
sukcesów i niepowodzeń. Chętnie rozmawiamy z dzieciakami również na po-
ważne tematy i dajemy im możliwość wyrażenia własnego zdania przy podej-
mowaniu ważnych decyzji dotyczących na przykład wakacji, wyboru zajęć
dodatkowych oraz organizacji naszej przestrzeni życiowej. To poczucie współ-
odpowiedzialności za podejmowane decyzje jest bardzo ważne w kształtowa-
niu osobowości młodego człowieka. Mam czasem wrażenie, że nieustannie
kształtujemy tę osobowość, w pozytywnym oczywiście znaczeniu. Taka rola
rodzica… I taka rola wychowawcy…
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Piątek 13.03.2015 r.

zisiaj, zgodnie z zapowiedzią pedagoga, w mojej klasie odbędą się warsztaty
z psychologiem na temat Jak radzić sobie ze złością? Co prawda wewnątrz-

klasowy system oceniania zachowania uczniów daje dość dobre efekty i więk-
szość konfliktów zdecydowanie osłabła jednakże wiedza dotycząca radzenia
sobie z napięciem emocjonalnym na pewno przyda się wielu uczniom.

Zajęcia warsztatowe trwały dwie godziny. Dzieciaki chętnie współpra-
cowały, aktywnie podejmowały proponowane działania, w tym między in-
nymi odgrywały scenki, wykorzystywały mowę ciała do ukazania różnych
emocji czy wreszcie szukały sposobów na rozładowanie napięcia, złości.
Wiele z tych sposobów przetrenowano w klasie ku uciesze uczniów zwłaszcza
w przypadku wykorzystania do tego celu balonów.

Warsztaty dały uczniom wiele praktycznych wskazówek, z niektórych
będę mogła skorzystać również ja. Pani psycholog była kompetentna i przy-
gotowana do zajęć. Udało jej się także po krótkiej obserwacji dość sprawnie
scharakteryzować zespół klasowy. Przyglądając się dzieciakom, analizując ich
zachowanie na zajęciach zaproponowała, że w miesiącu kwietniu jest w stanie
poprowadzić kolejne warsztaty dla mojego zespołu. Zgodziłam się bez waha-
nia. Cieszę się, że dostrzegła potencjał moich uczniów i chce z nimi pracować.
To naprawdę grupa fajnych dzieciaków i szkoda by było gdyby wszyscy po-
strzegali ich przez pryzmat zachodzących konfliktów. Ludzie teraz tak łatwo
przypinają łatki. Bardzo tego nie lubię.

Po skończonych zajęciach sprowadziłam uczniów do szatni. Niestety
podczas schodzenia ze schodów M. poślizgnęła się i przewróciła. Paskudnie
uderzyła się w kolano, pojawił się ból i obrzęk. Z uwagi na fakt, iż opieka pie-
lęgniarska dostępna jest w naszej placówce tylko dwa razy w tygodniu to jest
we wtorek i czwartek, musiałam liczyć na siebie. Możliwie szybko zastoso-
wałam okład z altacetu i obserwowałam zachowanie dziecka. M. dość szybko
uspokoiła się, ale skarżyła się na silny ból. Zdecydowałam możliwie szybko
powiadomić mamę M. o zdarzeniu i przekazać sugestię o skonsultowaniu jej
stanu zdrowia ze specjalistą. Wiedziałam, że mama dziewczynki nie pracuje
więc powiadomienie jej nie powinno sprawić kłopotu. Mama M. przyszła do
szkoły w ciągu pół godziny, była zdenerwowana, ale rzeczowo podeszła do
zdarzenia. Zdecydowała się pojechać na konsultację ortopedyczną. Umówi-
łyśmy się, że będziemy w kontakcie telefonicznym.

Tego typu zdarzenia są niezwykle dla mnie stresujące. Pomimo starań
o zapewnienie dzieciom maksimum bezpieczeństwa zdarzają się sytuacje, na
które nie mamy wpływu. Taki był właśnie wypadek w dniu dzisiejszym.
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Zdenerwowanie towarzyszyło mi do końca dnia. Pomimo zajęć aerobiku
nie udało mi się rozluźnić. Dopiero kiedy około godziny 18.00 zadzwoniłam
do mamy M. odetchnęłam z ulgą. Szczęśliwie skończyło się tylko na mocnym
stłuczeniu kolana. W ciągu kilku dni M. powinna wrócić do formy sprzed
wypadku.

Wieczorem nie miałam już siły na pracę nad kolejnym kursowym mo-
dułem. Stres powoli odpuszczał. Postanowiłam oddać się błogiemu lenistwu
i wzięłam do ręki książkę. Litery wirowały mi przed oczami, zmęczenie i na-
tłok myśli nie pozwalały się skupić na lekturze.

Czy dzisiaj aby nie jest piątek trzynastego? – przemknęło mi przez
głowę…

Sobota 14.03.2015 r.

zisiejsza sobota to kolejny etap mojego doskonalenia. Dzisiaj w planach
kursu – gimnastyka korekcyjna (ciąg dalszy), a także gry i zabawy ru-

chowe w edukacji wczesnoszkolnej. Będziemy także kontynuować pracę nad
projektem prozdrowotnym. Choć jestem bardzo zadowolona, że udało mi
się zakwalifikować na ten kurs, powoli zaczynam odczuwać zmęczenie spo-
wodowane kolejną pracującą sobotą. Brakuje mi też czasu dla moich bliskich.
I chociaż wiem, że T. potrafi się doskonale zorganizować i zaopiekować ro-
dziną, a dzieciaki szybko umieją zagospodarować sobie wolny czas i w zasa-
dzie nie odczują mojej nieobecności, to i tak chętnie pozostałabym z nimi
w domu. Jak znam życie to na pewno coś wymyślą: wyjście do kina albo na
basen, a może nawet wizytę na torze saneczkowym. Na pewno nie będą się
nudzić. A może by tak zrezygnować z części zajęć i do nich dołączyć…

Nie udało mi się jednak wrócić wcześniej do domu. Ostatnie dwie go-
dziny zajęć były przeznaczone na tworzenie projektu. Nie chciałam zawieść
grupy toteż pokornie pozostałam na zajęciach.

Ukojenie po całym tygodniu pracy znalazłam jak zwykle na łonie ro-
dziny. W domowym zaciszu, w towarzystwie kłótliwego dzisiaj potomstwa
oraz ulubionego męża, spędziłam spokojny wieczór rezygnując z realizacji
planowych i ponadplanowych zadań zawodowych. Ciepło mi tu i dobrze…
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Epilog

inął miesiąc skrupulatnego rejestrowania przebiegu kolejnych dni, to-
warzyszących im emocji i doświadczeń. Kierując się ciekawością mia-

łam dowiedzieć się o priorytetach mojej codzienności. 
Czytając zapiski z minionego miesiąca uświadomiłam sobie kolejny raz

jak ważną rolę w moim życiu odgrywa praca. Zobaczyłam, że wypełnia ob-
ficie każdy mój dzień i napędza mnie do nieustannego rozwoju i pracy nad
sobą. Zrozumiałam jak bardzo jest świeża i daleka od monotonii. 

Moja praca ciekawi mnie, rozwija i uczy pokory. Aby z zaangażowaniem
ją wykonywać znalazłam azyl, w którym mogę podźwignąć się z porażki czy
świętować drobne sukcesy kolejnych dni roku szkolnego. Mój azyl, jak wska-
zują refleksje dnia codziennego, to moja rodzina.
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Droga do pracy

ranek, dzbanek
kawa zmywa sen
prysznica dreszcz
a potem…
kolejny dzień jak co dzień

olucjantów odkryłam w którymś odcinku Szansy na sukces. Wybrałam
parę piosenek, wgrałam na mp3 i słuchałam w drodze do pracy. Coś mu-

siało mnie budzić w autobusie. A teraz, kiedy słucham Tylko ty i ja przypo-
mina mi ten poranny (choć godzina 5 we wrześniu jeszcze pachnie nocą)
rytuał: jeden autobus, przesiadka, drugi autobus a w nim parę twarzy, które
z czasem można zapamiętać. Chłopak około dwudziestu lat w bluzie z kap-
turem, który musiał pracować na nocki, wsiadał zasypiał i budził się dokład-
nie przed swoim przystankiem, zastanawiałam się, jak on to robi. Kobieta po
sześćdziesiątce podobno opiekowała się u kogoś dziećmi, raczej z okolicy,
jeśli ktoś jechał to zagadywała. Pan Były Kierowca, imienia nie pamiętam.
Zawsze witał się z kierowcą autobusu. Kiedyś pracował w mpk, potem znalazł
pracę na tej ulicy co ja. Chodziliśmy razem od przystanku, ja do przedszkola
on dalej do stadniny koni. Bardzo mnie ten wspólny spacer męczył. Nie po-
trafię rozmawiać o niczym. Może to niekulturalne z mojej strony. Pedagog
chyba powinien taką umiejętność posiadać, żeby nawiązywać relacje i współ-
pracować z kadrą, rodzicami, środowiskiem. A mnie się wydaje, że taka roz-
mowa o niczym to obraza dla słowa, które nie niosąc treści traci na znaczeniu.
Ładna dziś pogoda, brzydko, wieje, ale zimno… Czy to warte strzępienia ję-
zyka. Chyba, że ślisko. Ślisko ma w tamtej okolicy wielkie znaczenie. Jak jest

P

MATARIS
Kobieta, 30 lat
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ślisko kierowca zatrzymuje autobus, wyłącza silnik i mówi, że koniec trasy.
Wtedy nie ważne czy kilometr czy sześć, chcesz się dostać – musisz przejść.
W Mikołajki dostaliśmy my – pasażerowie taki prezent od pogody i firmy
odpowiedzialnej za odśnieżanie – przymusowy spacer. W deszczu, w ciem-
ności, gęsiego po ulicy – bo chodniki były jedną taflą lodu. Wtedy we dwójkę
było raźniej i rozmowa wcale nie była potrzebna, a nawet nie dało się roz-
mawiać, samochody przejeżdżały ostrożnie i powoli prawie nas muskając. 
A w pracy niespodzianka – wójt z cukierkami z okazji Mikołaja. Cóż, wola-
łabym odśnieżone i posypane drogi zamiast słodyczy. Dojeżdżanie autobu-
sem ma swój urok – trzeba dojść na przystanek. A po drodze wielu ciekawych
ludzi, szczególnie mężczyzn po sześćdziesiątce. To zadziwiające, z jaką ła-
twością i ochotą nawiązują oni znajomości, w czasie relaksu na przyulicznej
ławeczce. Kiedyś przechodziłam obok kilku panów, jeden trzymał gazetę,
przeprosił mnie, pokazał pierwszą stronę i spytał dlaczego mnie tam nie ma.
Na okładce widniało zdjęcie grupy kobiet – tegorocznych kandydatek do miss
ziemi świętokrzyskiej. Zaśmiałam się, że jestem za stara.

– Pani? Przecież pani ma z 22 lata góra.
Rodzice pewnie też tak często myślą i nie wzbudza to w nich zaufania

do mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że myślą, że jestem dopiero po stu-
diach i będę się uczyła na ich dzieciach. Może kiedyś ten młody wygląd się
opłaci.

Innym razem idąc do pracy pozdrowiłam babcię jednego z naszych wy-
chowanków. Akurat grupa robotników pracowała na dachu jej domu. Usły-
szałam jak pytali:

– Czyja ta pani?
– Jak to czyja? Nasza. – odpowiedziała babcia.
To chyba moje najmilsze wspomnienie. Piosenka, od której zaczęłam

ten zapis przypomina mi jednak przede wszystkim obraz. Zachwycający
obraz wschodu słońca, przymrozku na polach, czasem śmietanowej mgły,
stada kuropatw. Wschód słońca, kiedy jechałam do pracy wypadał akurat we
wrześniu. Zawsze żałowałam że wysiadam i muszę się odwrócić plecami do
tych widoków, żeby dojść na miejsce. I ten poranny górski zapach. To tylko
góry świętokrzyskie ale o poranku czułam się w drodze do pracy, jak na
szlaku w Tatrach i za to lubiłam I zmianę. Po drugiej zmianie musiałam go-
dzinę czekać na autobus. Kiedyś postanowiłam zwiedzić okolice i zobaczyć,
gdzie mój autobus jeszcze jedzie dalej i gdzie mieszkają moje przedszkolaki.
Trasa była dość niebezpieczna, ostre zakręty, górki, odcinki w polu, gdzie 
w zimie zawiewa śnieg. Miałam wrażenie, że nie działają hamulce a na za-
krętach trzymałam się siedzenia. Na końcowym przystanku kierowca zapro-
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ponował, żebym wysiadła się rozejrzeć, bo ma postój a w autobusie śmierdzi.
Tak blisko byliśmy miasta a tak tam było spokojnie i sielsko. Czas zwolnił.

Dzień kalkulacji

tan wyjściowy: bezrobotna, zarejestrowana w MUPie, złożony wniosek
o 3-miesięczny staż w prywatnym przedszkolu.
Opcje: staż, opieka nad dzieckiem, praca w unijnym punkcie przed-

szkolnym.

Opieka nad dzieckiem:

1500 zł : 200h = 7.5 
Około 9–10h dziennie. 
Dziecko 2.5 letnie. 
Bez umowy, więc nie będzie mi się potem należał zasiłek. 
Bez płatnego urlopu więc, jak rodzice wezmą urlop ja też będę 

zmuszona go wziąć i w tym czasie mniej zarobię.
Blisko, więc odpada opłata za przejazd.  
Perspektywa 2 lat pracy, spokojnie opłacę rewalidację, będę 

mogła kupić nową lodówkę i może pomogę Bogdanowi 
wyjechać za granicę.  

Bez pracujących weekendów, mogę więc skończyć oligofreno-
pedagogikę i zrobić jeszcze rewalidację, ewentualnie będę 
miała czas na fotografię, no i na spotkania z Bogdanem. 

Luka w cv, wypadnę na jakiś czas z rynku, będę musiała za-
czynać od nowa bieganie z CV, jeśli będę chciała wrócić 
do pracy w zawodzie. Z drugiej strony, jeśli będę chcia-
ła wyjechać za granicę do pracy, nie będzie to miało zna-
czenia.  

Staż w prywatnym przedszkolu:

Wynagrodzenie: 900 zł. stażu netto x 3 mce + 1680 zł brutto
1 mc pracy. 

Perspektywa pracy: 3 miesiące stażu + 1 miesiąc gwaranto-
wanego zatrudnienia = 4 miesiące 

–

–
+

+

+

+/–

–

–
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Może się nie utworzyć nowa grupa lub utworzy się nowa ale 
przejmie ją wychowawca najstarszej grupy przedszkola-
ków, która odejdzie do szkoły i mogę nie być potrzebna. 
Zostając 4 miesiące nie zdążę zatrudnić się w punktach
unijnych, jeśli takie ruszą od września lub października. 
Po stażu nie należy mi się już zasiłek. 

Jeśli zakończę pracę po 4 miesiącach, nie dam rady opłacić 
rewalidacji i nie będę miała pieniędzy na wesele Iwonki 
3 października. 

Na stażu będę prowadziła półkolonie – będę musiała opraco-
wać scenariusze i pomoce w domu, więc praca wyniesie 
ponad 8h. 

Mogę po stażu dostać pracę. 
Staż teoretycznie w przedszkolu, praktycznie odbywać się bę-

dzie też na bawialni i w parku rozrywki. Potrzebna jest 
więc osoba do wszystkiego… i do niczego. 

Plusy pracy w prywatnym przedszkolu:
+ praca na dłuższy okres czasu, bo tworzy się nowy oddział i nowa kadra
+ małe grupy do 18 dzieci i pomoc nauczyciela wspomagającego

Minusy:
– osobą decydującą nie jest dyrektorka a właścicielka, osoba z branży 

modowej…
– monitoring dla rodziców – będą obserwowali wrzesień, a tego czasu 

adaptacji nie powinni oglądać 
– jeśli to będzie nowy oddział, będę musiała dojeżdżać
– 8h pracy + dojazd + praca w domu = długi czas pracy
– wynagrodzenie po okresie stażu 1680 zł brutto nie rokuje wysokiej 

wypłaty po zatrudnieniu
– rodzice płacą = rodzice wymagają = rodzice są klientem

Praca w punkcie unijnym:

Stowarzyszenie może nie utworzyć punktów przedszkolnych, 
jeśli nie będzie środków. 

Stowarzyszenie może mnie nie zatrudnić, bo nowy koordy-
nator mnie nie zna. 
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Konieczny daleki dojazd – albo znacznie wydłuży się czas pra-
cy albo będę musiała kupić auto i znacznie wzrosną moje 
wydatki. 

Czas pracy – 2 lata. Po tym czasie znów musze szukać pracy, 
ale należy mi się zasiłek. 

Wynagrodzenie ok. 1700 zł.
Znane zasady działania i kadra. 
Brak monitoringu i współpracujący, wdzięczni rodzice.  

Podsumowanie:

Muszę się z tym przespać.

Polska rzeczywistość

o przykre, że musiałam skończyć 2 kierunki, żeby najlepiej opłacalną 
a przede wszystkim najstabilniejszą opcją była praca na czarno jako baby-

sitter. Chcę nową lodówkę, której nie będę musiała rozmrażać, meblościankę,
bo ta która mam jest z 75 r. i autko, choćby za 3–4 tys. Czy to tak wiele?

Niestety żadna praca nie daje mi skorzystać z oszczędności, bo musze
je mieć na czarną – bezrobotną godzinę, taką jak teraz. Rozumiem już, w jaki
sposób ludzie zadłużają się bez opamiętania. Okazuje się że sama nie potrafię
przystopować z wydatkami mając świadomość że jednak mam dostęp do 
jakiejś gotówki. Wydaję zdecydowanie za dużo biorąc pod uwagę zerowe 
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i być może więcej

2 lata

PRAWO DO ZASIŁKU — — +

DOJAZD + — —

KOMFORT PRACY + — +

–

+/–
+
+
++

T

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:08  Page 69



dochody. W przyszłym miesiącu dostanę zasiłek – wystarczy na opłacenie
czynszu, Internetu i TV, telefonu… Mogliby chociaż dołożyć jakiś bon do jad-
łodajni. A wydatków oprócz jedzenia mam więcej bo wypada ostatnia rata za
oligofrenopedagogikę – 500 zł i pierwsza za rewalidację, tyleż samo… Do tej
rewalidacji muszę zrobić jeszcze 60h praktyk. Dziś nie udało się nic załatwić,
ale dziś takie było, do niczego. W mojej pierwszej pracy, a był to staż w fun-
dacji kulturalnej, starsza koleżanka przekazała mi pewna prawdę życiową.
Otóż są takie dni, że nic się nie udaje, wszystko leci z rąk. Co trzeba wtedy
zrobić? Dokładnie i dosłownie nic. Poczekać aż się dzień skończy i spróbować
jutro. Dziś był taki dzień. Zaspałam. Spojrzałam na telefon, faktycznie nasta-
wiałam budzenie na 7 ale smartfon nie taki znowu smart potrzebował zatwier-
dzenia operacji… Pojechałam do lekarza. Przynajmniej jak się nie pracuje to
ma się czas na chorowanie. Chora nie jestem, ale cytologię warto zrobić. Za-
ginęła moja nowa karta. Po 3-krotbym przejrzeniu przepastnej szuflady re-
cepcjonistka dała mi starą kartę. Weszłam do gabinetu. Czy biorę hormony?
Nie. Czy zmieniam partnerów? Nie. Kiedy robiłam ostatnia cytologię? Rok
temu. No, to następna należy mi się za trzy lata. To nic, że do tej pory mogę
się wykończyć nie wiedząc na co. Moje pieniążki idą na cytologie dla pusz-
czalskich toteż postanowiłam za rok pamiętać, że jednak zmieniam partnerów
seksualnych jak rękawiczki. Tak w ramach szanowania niekoniecznie siebie
ale swoich pieniędzy. Polak to jednak zawsze jest zmuszony oszukiwać system.
Potem pojechałam do specjalnego ośrodka zapytać o praktyki, niestety w lipcu
są dyżury ale osoby się zmieniają, a ja muszę mieć swojego jednego opie-
kuna… Dojechać dojechałam, ale powrót to już inna bajka. Jeden autobus za
pół godziny, poszłam więc szukać innego przystanku. Zdecydowanie zajęło
mi to więcej czasu niż pół godziny, a jak wsiadłam to nie w ten co powinnam.
Więc znów spacerek. Generalnie lubię spacerować, ale dziś powietrze było
ciężkie a odkąd zaczęłam jeździć rowerem dystans na piechotę wydaje się
dłuższy niż w rzeczywistości. Jak już wsiadłam w dobry autobus to na wejściu
kontrola biletów. Na zakończenie wyprawy stomatolog. O dziwo nie zapła-
ciłam dużo, ale na dokończenie pracy widzimy się pod koniec tygodnia. Te
wydatki bolą chyba bardziej niż borowanie. Ale tutaj oszczędzić się nie da.
Poszłam co prawda na NFZ ale okazało się, że kanałowa 5 nie jest refundo-
wana. Chcąc oszczędzić wydałam 450 zł. Zaraz potem złamała mi się górna
dwójeczka – 850 zł. Tak się rozchodzą pieniążki na czarną godzinę. Zadzwo-
niłam do koleżanki trochę się wyżalić. Ma wysypkę na rękach a jest w ciąży 
i nie wie co zrobić, do dermatologa czeka się miesiąc a prywatnie koszt wizyty
to 120 zł. A dokładnie miesiąc ma do rozwiązania a wydatków na dzidziu-
sia… zatrważająco dużo. Nie wiem czy jej zazdroszczę czy współczuję.
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Ukraińska brutalność

a wojna to jeszcze trwa? Początkowo doniesienia w każdym wydaniu wia-
domości sprawiały, że czuło się nadchodzącą wojnę. Teraz cisza, ewen-

tualnie jakaś wzmianka i znieczulica.
Pamiętam, jak współczułam Ukraińcom tego nieszczęścia. Wyobraża-

łam sobie, że to ja mieszkam w takich realiach. Powiedziałam o tym kole-
żance w pracy i zdziwiła mnie jej reakcja. 

„Ja trochę historii znam. Ty wiesz, co oni nam zrobili? Jak nas mordowali?”
Stwierdziłam, że ja tak nie znam historii ale skoro nie robili tego moi

ukraińscy rówieśnicy to dlaczego dziś mają odpokutować za grzechy swoich
dziadków. Ostatnio natknęłam się na zestaw ilustracji przedstawiających tor-
tury, jakim poddani byli Polacy na Wołyniu. Nie obejrzałam wszystkich. Nie
jadłam już tego dnia kolacji. Nie rozumiem i chyba nigdy nie zrozumiem
mocy tej napędowej siły chciwości i władzy. Nigdy nie lubiłam historii. Ciągłe
walki, spiski, krew. Nie wiadomo czy to okres pokoju przerywała wojna czy
okresy wojen przerywał pokój. Ludzie przed wiekami byli głupi, dziś są głupi
i w przyszłości nie zmądrzeją. Kierują się niskimi pobudkami i czynią zło
lub kierują się ideałami i kończą marnie. Wystarczy spojrzeć na żyjących jesz-
cze weteranów wojennych. W jakich warunkach żyją i czy są dziś dumni 
z kraju o który walczyli. A ja bym chciała być z niego dumna. Tymczasem
jestem pierwsza w kolejce, jeśli chodzi o wyjazd za granicę. Za chlebem. Nie
w przenośni. Dosłownie – za chlebem.

W górach jest wszystko

akacje. Na fb zdjęcia z wakacji. Przewaga zdjęć znad morza. Ale góry
też się zdarzają. Zobaczyłam jedno takie zdjęcie u znajomego. Na

pierwszym planie para na szlaku, dalej rzadki pas drzew a w tle Łomnica.
Zatęskniłam.

Za powietrzem, za zmęczeniem, które nie pozwala myśleć, za wysokością,
poczuciem, że moje nogi, czy też moja wola potrafi mnie wynieść na szczyt,
że jestem ponad to, a jednocześnie jestem tak maleńka i krucha, w porówna-
niu z potęgą, ogromem przyrody. Jest tam coś boskiego. A może więcej tam
Boga niż w niejednej przepysznej katedrze. Nasz papież ukochał góry, chyba
nie bez powodu. Nie mam pieniędzy na jakikolwiek wyjazd. Urlopu nie będzie
kolejny rok. Na szczęście okoliczne tereny są na tyle urozmaicone, że można
się wybrać na rajd i uciec na parę godzin z miasta. „Przygoda” – tak nazywa
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się grupa entuzjastów, którzy weekendami, niezależnie od pogody organizują
takie spacerki. 

Zabrałam ze sobą I. Z I. znamy się ponad 20 lat. Różnimy się pod każ-
dym względem. Moja mama powtarzała, że jak pójdziemy do innej szkoły
średniej to się ta przyjaźń skończy. I. poszła do ekonomika, ja do liceum.
Nasze drogi się rozeszły ale przyjaźń się wcale nie skończyła. I. to typ czło-
wieka, któremu nie trzeba dwa razy powtarzać: dyskoteka – bardzo chętnie,
basen – tylko spakuje strój, pieszy rajdzik – czemu nie. Zawsze lubiłam tę
energię, chęć życia i entuzjazm. Tak więc z I. wybrałyśmy się na 12 km spacer.
Było nas może ok. 20 osób w różnym wieku. Dobra okazja żeby porozmawiać
na szlaku. Albo podsłuchać, o czym rozmawiają inni. W pewnej chwili mil-
czenia podsłuchałyśmy mimowolnie rozmowę starszych od nas kobietek:
„Wiesz wystarczy się szanować, lubić, żeby to przetrwało”.

Ot i cała filozofia. Szanować się. I takie to trudne?
Kiedyś robiłam zdjęcia na ślubie w USC. Pani ochroniarz podzieliła się

ze mną dobrą nowiną: „1/3 tych małżeństw się rozpada”. Dlaczego? Nie cho-
dzili na rajdy.

30stka

latka to podobno kobieta, która zdążyła już poznać siebie, jest zde-
cydowana, wie czego chce, cieszy się seksem. 30latka powinna stoso-

wać odpowiednie kremy przeciwzmarszczkowe. Wiadomo. Zadowolona,
pełna życia, promieniejąca. Tyle z reklamy.

W rzeczywistości 30latka, jeśli się jej poszczęściło ma już jakąś pracę,
która umożliwia jej założenie rodziny. Wystarczy przestudiować dokumen-
tację przedszkolną czy żłobkową, żeby przekonać się kiedy Polki zachodzą
w ciążę – późno. 

„Do 30stki jest się nieśmiertelnym” – mawiała pani profesor B. na stu-
diach. Faktycznie coś się zmienia w widzeniu świata z momentem przekra-
czania tego wieku. Czy myślę o śmierci? Chyba niekoniecznie częściej niż
wcześniej. Zapewne będę o niej myślała za 8 lat, jeśli przeżyję swoja mamę, ale
już zaczynam myśleć o swoim zdrowiu. Mogłabym zadbać o nie lepiej niż ona.

Jako dziecko nie znosiłam pomagać przy gotowaniu i robieniu przetwo-
rów. Przez ostatnie tygodnie robiłam dżemy, przeciery, sałatki na zimę. Dziś
zrobię sok malinowy. Gotuję rzeczy, na które jeszcze niedawno szkoda mi
było czasu. Barszczyk z buraków z uszkami, pierogi z jagodami, kluseczki
domowej roboty…
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W weekend nie mam ochoty na imprezę. Chcę się wyspać. 
Zaczynam interesować się swoim zdrowiem. Odliczam ile lat mi zostało

do wieku, w którym umarła moja mama.
Zastanawiam się, czy nie iść do spowiedzi po latach. Nawet nie wiem

po ilu latach.
Tak podejrzewałam, że nadejdzie taki dzień, w którym będę chciała coś

zmienić w swoim życiu, tak żeby szczerze obiecać poprawę.
Zaczynam inaczej patrzeć na ludzi. Kiedyś z ciekawością przyglądałam

się starszej nieco koleżance z pracy, która miała w sobie pokłady prawdziwej
życzliwości. Skąd? Może to kwestia wychowania, może charakteru. Często
słyszałam w dzieciństwie, że mam liczyć na siebie, że nikogo nie obchodzi
co ja myślę i muszę tak działać żeby wyjść na swoje. Życie zweryfikowało te
postulaty. Owszem są ludzie, których nic nie obchodzimy ale zdarzają się
tacy, którzy pomogą. Wydaje mi się, że jesteśmy jednością, zależni jedni od
drugich, z jednej materii. Robiąc innym krzywdę, pewnie robimy ją i sobie
samym. Może warto się trochę wysilić przynajmniej na kulturę.

Tyle wiemy o sobie…

ałam się iść na praktykę. I. pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi inte-
lektualnie. Zawsze chciała to robić, ale ona jest taką wrażliwą i dobrą du-

szyczką. Byłam u niej w pracy, ciężko mi było patrzeć na chłopca na wózku
z wykrzywioną twarzą, a co gdybym, miała z nim pracować?

Dzienny ośrodek samopomocy – nie wiedziałam nawet, co właściwie
kryje się pod tą nazwą.

„Nie mogłabym pracować z takimi ludźmi. Byłoby mi ich szkoda” – po-
wtarzały moje dwie koleżanki. A ja nie wiedziałam czy mogę, czy nie mogę. 

Weszłam do budynku. Jakiś ogromny facet leżał na podłodze, spodnie
miał zsunięte tak, że wystawały pośladki. Pomyślałam, że to jakiś remont 
i pewnie ktoś z pracowników. Pozmyślam pewnie coś jeszcze o tej ekspozycji.
Korytarzem szłam w kierunku świetlicy, powiedziałam „dzień dobry” ale
niemalże dwumetrowy chłopak spojrzał na mnie jakimś dziwnym wzrokiem.
No tak. Na świetlicy szok – cała grupa ludzi, część na wózkach, ktoś krzyczy,
ktoś się uderza. Teraz to nie grupa. Teraz to poszczególne osoby, które czymś
się wyróżniają, coś lubią. Pokazałam to na zdjęciach. Ma być wystawa na
dzień otwarty w placówce. Chciałabym żeby ktoś zobaczył to co ja – że 
w takim miejscu może być radośnie, że można się tam poczuć jak wśród swo-
ich. Oni mnie przyjęli. Po praktykach zostałam na wolontariat bo ciężko było

73

M ATA R I S

B

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:08  Page 73



mi się rozstać. M. – dziewczyna z porażeniem zapytała czy robię zdjęcia na
weselach. Powiedziałam, że tak, że jej mogę zrobić za darmo. „Ja to nie. Może
w innym życiu…” Przyjęli mnie jak swoją, ale nie czuli się tacy jak ja. Mnie
natomiast czasem wydaje się, że widzę ich gdzieś na mieście. Jak by byli
moimi samowystarczalnymi znajomymi a nie osobami chorymi, uzależnio-
nymi od czyjejś pomocy.

Macierzyństwo

wa kierunki jednocześnie, wolontariat, dodatkowo nauka języka obcego
i zamiar dalszego kształcenia na studiach doktoranckich po magisterce.

Takie były plany. W praktyce niespodziewana ciąża i niechciany ślub. Dziecko
nazywała „obcym” a zapraszając mnie na ślub dodała, że jeśli poroni to go
odwoła. Zapytałam kiedy poczuła, że jednak kocha tego „obcego”. „Jak przy-
nieśli go po pobieraniu krwi, pociekła mu strużka tej krwi, spojrzał tak na
mnie z dołu i się popłakałam.” 

Nie potrafię sobie tej miłości wyobrazić, nie oglądam się za każdym
dzieckiem i nie każde lubię. „To tak jak byś była zakochana. Wiesz te motylki
w brzuchu, tylko, że czujesz je częściej i nawet jak cię wkurzy, czy musisz do
niego w nocy wstać to nie masz mu za złe, jak staremu. Dziecko nie musi się
starać.” Wytłumaczyła mi inna koleżanka. 

„M. a ty masz męża, dzieci? Bo nawet nie mamy kiedy porozmawiać…”
Zapytała mnie w nowej pracy koleżanka, kiedy akurat razem przewijałyśmy
dzieci w łazience. 

„Ale chyba ci dzieci nie brakuje po takiej pracy? Mi jedno wystarczy.” 
Nie brakuje. Powoli dojrzewam do myśli o wspólnym mieszkaniu. Cisza

po pracy z ponad 40stką dzieci w grupie jest jak najbardziej pożądana, ale
zaczyna mi brakować sensu…

Nie jesteś ok., nie jesteś ok., nie jesteś ok…

iedawno świętowałam. Zaniosłam do pracy stertę muffinek, bo te zawsze
się udają. Wszystkie babeczki zniknęły ale tylko 3 osoby złożyły mi ży-

czenia. Tak sobie dziś o tym przypomniałam, kiedy na kursie rozmawialiśmy
o integracji dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu. „Kiedy raz dziecko
usłyszy nie jesteś ok. nic takiego nie powinno się stać. Ale jeśli jednego dnia
usłyszy to 3 razy powinniśmy interweniować. Sami kiedy w pracy usłyszymy
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raz, drugi, trzeci, że nie jesteśmy ok. tracimy motywację i mamy ochotę z ta-
kiej pracy odejść.” Dokładnie tak było w tamtej pracy. „Ktoś bardzo chciał
pracować na pani miejscu” – wyjaśniła mi pani dyrektor. I to dało się odczuć
– młody, zgrany i pomocny zespół nie chciał ze mną rozmawiać, chyba że
miał krytykować, dziewczyny nie chciały pożyczyć płyty z piosenkami, iść
razem na przystanek itd. Miesiąc pracowałam, dwa miesiące dochodziłam
do siebie po takiej pracy. Obudziłam się kiedyś w niedzielę z wrażeniem, że
ktoś mnie obserwuje. Moda na monitoring, podglądanie, krytykowanie…
Pomagałam dzieciom sprzątać – uczyłam je dziadostwa, odwróciłam się do
magnetofonu, żeby włączyć muzykę – nie wolno, mam mieć oczy w tyłku,
dobrze, że nie w dupie. Moda na płacę – wymagam: „Nie po to płacę tyle za
prywatne przedszkole, żeby dziecko wracało do domu z siniakiem”. A co ja
miałam z tej poważnej kwoty za ponad 8 h pracy dziennie? Ponad, bo deko-
racje i dokumenty to praca domowa, jeśli musi się mieć oczy… Miałam do-
kładnie 1300 zł netto, czyli niecałe 6 zł za godzinę pracy na umowie zleceniu.
Kokosy. A jaka motywacja do pracy…

Zawsze myślałam, że lepsza kiepska praca niż żadna. Teraz wiem, że nie
można iść na pewne ustępstwa. Praca powinna być: w dobrej atmosferze, lub
przynajmniej w nietoksycznej atmosferze, powinna być w miarę dobrze
płatna, bo nie robimy tego z nudów ale dla pieniędzy, musi być pożyteczna,
bo po co odwalać kawał nikomu niepotrzebnej dobrej roboty i musi wiązać
się z predyspozycjami i zainteresowaniem, żeby zaspokajała też ambicje i da-
wała motywację. Kiedy człowiek idzie gdziekolwiek to chce stamtąd szybko
uciekać. A trzeba trochę czasu poświęcić żeby znaleźć miejsce, gdzie chcia-
łoby się rano wyruszyć i spędzić tam cały dzień. Znalazłam takie miejsce na
praktykach i chętnie zostałam tam na wolontariat. Taka praca nie dała mi
żadnych pieniędzy ale po traumie pracy w prywatnej placówce dała coś 
o wiele ważniejszego – wiarę w siebie i ludzi.

Love

dostała bilety z pracy. Poszłyśmy do kina. Film miał być erotyczny, więc
po sukcesie w oglądalności Graya spodziewałam się kolejnego filmowego

pikantniejszego harlequina. 
Okazało się, że to smutne, za długie porno. Ziewałam tak wcześniej tylko

na nocnym maratonie filmowym. Bohaterom Love seks pomylił się z miłością.
Mam nadzieję, że to nie jest wyznacznik naszych czasów, kiedy wszystko jest
tak łatwo dostępne i wmawia nam się, że mamy prawo wszystko skonsumować.
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Żeby umówić się na seks, wystarczy zalogować się na odpowiednim portalu.
Nie trzeba płacić ani za stosunek, ani za kolację przed… A skoro to takie pro-
ste i osiągalne, to tak mało wartościowe. I ani ten drugi człowiek nie ma zna-
czenia, ani ta fizyczna miłość nie jest niczym więcej niż orgazmem… Oby się
to wszystko szybko obróciło o 180 stopni, jak po zachłyśnięciu fast foodem
przyszła moda na eco.

Nie lubię czasów, w których żyję. Nie lubię tych pojęć: kariera, singiel,
kredyt. Nie do życia jakieś te realia. Podobno im człowiek mniej świadomy
tym szczęśliwszy a ja robię kolejny kierunek studiów, zaczynam interesować
się polityką i coraz bardziej to wszystko mnie mierzi. Ta bezcelowość ludz-
kich działań i bezsens tego co sami stworzyliśmy – biurokracji, przepisów
przeciwko nam samym, kategoryzowania, kiedy chcemy być traktowani in-
dywidualnie. Pamiętam, że będąc dzieckiem zdałam sobie pewnego dnia
sprawę, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość w tym co się dzieje do-
okoła. I to swoje zdziwienie pamiętam. 
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Początek chorej machiny

efleksja: Nauczycielem jestem od 1 września 1999 r. Moja ścieżka zawo-
dowa przebiegała ,,płynnie” do wyborów obecnej pani dyrektor (…). 

Z bólem żołądka wspominam pierwszy rok współpracy z nową p. dyrektor,
który upłynął na ,,zasadzie przeciągania liny. Pani dyr. nie była jeszcze ,,pewna
dyrektorowania”, znajomości przepisów, nie czuła się pewnie, stąd jej stosunek
do mnie oceniam, jako poprawny. Był to również w mojej ocenie czas, który
służył do ,,wciągnięcia w tryby chorej machiny swoich nauczycieli”. Teraz moja
sytuacja stała się nie do zniesienia. Z natury jestem osobą wrażliwą, kocham
dzieci, młodzież, a historia jest moją pasją. Od początku mojej pracy pomagam
dzieciom w sytuacjach nie tylko ,,czysto-dydaktycznych”. Pracę swą traktuję
b. odpowiedzialnie. Nie spóźniam się. Staram się współpracować z różnymi
ciekawymi ludźmi, instytucjami. Organizuję wyjazdy, wycieczki, prelekcje, wy-
stawy czasowe w placówce itd. Przygotowuję akademie szkolne. Moi uczniowie
zdobywają wiele nagród. Zostali finalistami, laureatami prestiżowych konkur-
sów historycznych i w zakresie edukacji europejskiej. Współpracuję z Katedrą
Bizancjum (jednego z uniwersytetów w Polsce – J.M.Ł.), Instytutem Pamięci
Narodowej, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (w zakresie
publikacji dla nauczycieli), a także jestem wpisana na listę Ekspertów ze-
wnętrznych w obszarze tworzenia i oceny materiałów dydaktycznych z historii
w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej w Instytucie
Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) w projekcje pn. „Badanie jakości 
i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Ponadto
jestem autorem kilku programów autorskich. Wiele mogę jeszcze napisać, ale
istota oceny mojej pracy w obszarze dydaktyczno-wychowawczym należy
głównie do moich Uczniów i Wychowanków…

R

SYNESIOS
Kobieta, 42 lata

Mężatka
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M. G. w naszej Szkole

zisiaj moi Uczniowie uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z M. G., zna-
komitym polskim koszykarzem obecnie zawodnikiem amerykańskiej

ligi NBA drużyny P.S. Z nieukrywanym wzruszeniem oczekiwaliśmy na ten
wyjątkowy dzień. Reakcja wszystkich zebranych na pojawienie się ich idola była
niezwykle entuzjastyczna i głośna. Ta euforia towarzyszyła podczas całego 2,5
godzinnego pobytu M. w naszej Szkole.

Dyrektor szkoły oficjalnie przywitała znakomitego sportowca. Uczniowie
szkoły podstawowej przygotowali występ artystyczny, a dzieci z Klubu A. pod
kierunkiem sensei M. W. zaprezentowały pokaz walk. Potem przyszedł czas na
sprawdzenie stanu wiedzy młodzieży na temat koszykówki i przebiegu kariery
sportowej M. G. Poprawne odpowiedzi były nagradzane koszulkami i gadżetami
z logo NBA. Później nastąpiła zmiana ról i nasz gość został zasypany pytaniami.
Udzielając wyczerpujących odpowiedzi, wykazał się nieprzeciętną cierpliwością.
M. ma fantastyczne predyspozycje dydaktyczne i wychowawcze :) Spotkanie zo-
stało zwieńczone rozdaniem niezliczonej ilości autografów i pozowaniem do
mnóstwa pamiątkowych zdjęć. Ten dzień zapisał się w kronikach naszej Szkoły,
jako niezapomniany i wyjątkowy! Nie ukrywam, że jesteśmy dumni z tego, że M.
zechciał odwiedzić skromne progi naszej Szkoły, że skierował do młodzieży słowa
pełne mądrości i taktu pedagogicznego. Wierzymy, że wizyta ta i usłyszane pod-
czas niej ciepłe słowa będą kolejnym bodźcem do sumiennej pracy, kształtowania
młodego człowieka w duchu uniwersalnych wartości. Szkoda, że ten wspaniały
czas spędzony w towarzystwie tak znamienitego a zarazem bardzo sympatycz-
nego gościa minął tak szybko. Niemniej pozostały nam w sercach wspomnie-
nia… Żałuję, że jako inicjator pomysłu i przedsięwzięcia nie zostałam zaproszona
przez p. dyrektor na wspólny obiad. Popłakałam się i wróciłam najszybciej, jak
się da do domu. Miłą niespodzianką rekompensującą moje wysiłki były m.in.:
wpisy moich uczniów i ich rodziców na stronie internetowej. Oto kilka z nich:

M. P.: Pokazałaś innym, że można zorganizować ciekawe spotkanie z warto-
ściowym człowiekiem, który jest wzorem do naśladowania dla młodzieży. Poka-
załaś też, że dzięki pracowitości i uporowi można być docenionym i podziwianym 
przez innych. Pokazałaś co można osiągnąć, kiedy nie myśli się tylko o sobie.

O.: Niesamowite spotkanie! Po pierwsze i najważniejsze 
dziękujemy naszej Pani od historii:) Jak widać zdziałać można wszystko !
Jestem pod wielkim wrażeniem Pana M.! Nie podejrzewałam, że będąc tak
sławną i cenioną osobą można być tak otwartym i skromnym! 
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Bardzo Panu dziękujemy za rady, opowiadania i autografy ! 
Zapraszamy oczywiście ponownie!

I. K.: j.w. już wszyscy napisali – p. M. to 
ciekawa osoba, no a podziękowania należą się p. W. 

R.: Wyjątkowe wydarzenie!!! Rzadko kiedy N. goszczą tak zacne osobo-
wości. Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas. Podziękowania również 
dla pani W.

K. S.: To był wielki zaszczyt gościć w naszej szkole tak 
specjalnego gościa. Dziękujemy bardzo naszej Pani od historii  

S. S.: Spotkanie z M. G. na pewno będziemy miło wspominać. Niecodzien-
nie ma się okazję gościć takiego miłego, sławnego i sympatycznego rodaka. 
Wynieśliśmy wiele cennych rad, jak osiągnąć sukces. A wszystko to dzięki 
Pani W. Gdyby nie jej upór i wytrwałość, nie spotkalibyśmy tak wspaniałego 
i pracowitego sportowca. Mam nadzieję, że takich spotkań będzie więcej!!!
A Panu M. gratuluję sukcesu.

M. S. i K. G.: Bardzo fajne i ciekawe spotkanie, cieszymy się, że mieliśmy 
tą przyjemność gościć w naszych murach pana M. Pan M. jest niesamowitą 
osobowością i to niezwykłe spotkanie odbyło się tylko dzięki p. W. 
Dziękujemy!!!<33

K. K.: Oczywiście wielkie podziękowania dla Pani W. 
Pan M. jest miłym i sympatycznym 
człowiekiem, a co do spotkania bardzo mi się podobało 

E. Z.: A. jesteśmy dumni z Ciebie, z Twojej wytrwałości, z umiejętności 
w wyborze ludzi naprawdę wartościowych, którzy 
mogą być wzorem dla Twoich uczniów. Tak trzymać!!! 

W.: 17 maja 2012 o 23:10. 
Co jak co, ale podziękowania jak najbardziej należą się Pani W. 
M. to człowiek o wielkim sercu i talencie. 
Zdoła zrobić wszystko, by być jak najlepszym w tym co robi. 
Poświęca dużo czasu, mimo tego ma czas dla innych. To jest bardzo miłe. 
DZIĘKUJEMY, DZIĘKUJEMY, DZIĘKUJEMY. ! < 3

79

S Y N E S I O S

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:08  Page 79



P.: Bardzo wielki sukces dla szkoły 
i pociecha dla młodzieży, oby więcej takich inicjatyw 
Wielkie podziękowania dla Pani J.

Mądrość, szlachetność, empatia, dobroć i pracowitość 
odeszły w zapomnienie…

tym miejscu podzielę się z Państwem moimi spostrzeżeniami i reflek-
sjami krótko na temat moich uprzednich dyrektorów oraz relacji inter-

personalnych grona pedagogicznego. Zarówno p. dyrektor T. A. jak i p. I. Z.
oraz p. wicedyrektor B. G. były osobami o nienagannej kulturze osobistej, 
z taktem, niezwykle pracowite i kompetentne, dyskretne i sprawiedliwe. Nie
stosowały, żadnego ,,podziału”. Klimat grona był niemalże rodzinny, życzliwy.
Byliśmy grupą roześmianych, pełnych zaufania do siebie ludźmi. Pracowa-
liśmy wspólnie nad wieloma projektami, przedsięwzięciami, częstokroć po
lekcjach np.: malując sale lekcyjne. Nikt nie marudził, nie narzekał. Słyszało
się głosy z innych szkół, że zazdroszczą nam ,,fajnej atmosfery”…

Mamusiu mogę już wejść?

est środa. Siedzimy obie z S. w K. pokoju, powtarzamy materiał od po-
czątku. Obie jesteśmy zmęczone. Powinnyśmy pracować w szkole, ale tam

się nie da, obie wiemy to doskonale. S. wybiera się na profil biologiczno-
-chemiczny, ale historii nie zdradza. Osiąga w tej dziedzinie spore sukcesy.
Jest dziewczynką bardzo zdolną, pracowitą, ma marzenia. Dopijamy herba-
tę, kiedy słychać K. cicho za drzwiami: ,,Mamusiu mogę już wejść?” Zaraz 
potem dodaje: ,,Kiedy S. pojedzie?”. No masz! Robimy przerwę… Wraca 
z zakupów mój mąż ,,przejmuje” K. Dziękuję mu, że mi pomaga i wspiera 
w moich działaniach i szklonych pomysłach. Przyzwyczaił się, że od czasu do
czasu moi uczniowie /byli lub obecni/ jedzą z nami obiad, piją kawę. 

Nic nie trwa wiecznie…

tym miejscu należałoby zadać pytanie, co zatem się stało, że relacje,
tak serdeczne grona nie istnieją? Dlaczego nie mówi się o uczniach,

którzy są podmiotem w szkole? Dlaczego nie działa się z myślą o nich? Dla-
czego najważniejszy jest prywatny folwark pani dyrektor? Zadaję sobie 
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wielokroć pytanie: Jakie mamy moralne prawo, my nauczyciele wystawiać
dzieciom i młodzieży oceny z zachowania, jak sami nie jesteśmy w porządku?
Jaki przykład dajemy uczniom? Czy w szkole przestrzegane i promowane są
zasady etycznego postępowania? Czy wykazywana jest postawa zawodowej
uczciwości? Pytań tej treści mam znacznie więcej tyle, ile problemów, awan-
tur i sporów zaistniało za kadencji p. dyrektor.

Sąd

prawa G. /mojej koleżanki, chemiczki/ oparła się o sąd. Jest wyrok nie-
prawomocny: na panią dyrektor nałożona jest kara pieniężna za nierówne

traktowanie. Nie odpuści G.

Sumienie nauczyciela

d rana nie radzę sobie ze swoimi emocjami. Targają mną, jak wicher maszt
na żaglówce. Po trzeciej lekcji mam okienko, trochę odpocznę. Jestem po

dwóch ciężkich operacjach, jeszcze nie doszłam do siebie. Siedzę przy szklance
herbaty i wspominam chwile, kiedy po adopcji K. zachorowałam. Na rękach
miałam dwuletnią córkę, a ówczesna p. dyrektor grzmiała mi do słuchawki:
,,Czekamy na Ciebie, wracaj do nas, dzieciaki czekają”. Hm… A obecna p. dy-
rektor ułożyła mi tak plan lekcji, że nie mogę dojeżdżać z koleżanką jej autem.
Świat mi wiruję, proszę Boga, by na chwilę go zatrzymał. 

Na domiar tego obudziło się moje sumienie. Pomyślałam – jeszcze mi
tego brakowało. Wewnętrzny głosik szeptał: brak ci charyzmy, talentu pedago-
gicznego. Twoje zachowanie nie licuje z godnością nauczyciela i wychowawcy.
Za drzwiami brzęczał dzwonek – dobrze, bo przerwał moje egzystencjonalne
rozmyślania, jakim jestem człowiekiem, nauczycielem, wychowawcą. Działam
dobrze czy źle? Wiem, wiem moralna neutralność nie istnieje.

Never fear shadows, for shadows only mean 
there is a light shining somewhere near by

zeka mnie trudny czas. U mojej młodszej siostry zdiagnozowano złośliwy
nowotwór piersi. Jest w trakcie chemioterapii. Czeka na ósmą, ostatnią

chemię. W lipcu czeka ją mastektomia. Muszę zająć się jej córką, W. Właśnie
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dzisiaj po południu mam u niej ,,dyżur”. Na siódmej godzinie lekcyjnej wpa-
rowała na lekcję pani wicedyrektor. Poprosiła mnie po lekcjach ,,na dywanik”.
Nagonka na mnie, jak zwykle. Przywykłam do kłamstw, obłudy, hipokryzji.
Liczą się układy. Smutny to fakt w polskiej edukacji. Dla nauczycieli z ponad
30-letnim stażem nie ma całego pensum, ci z układu mają liczne nadgodziny.
Nie chodzi o pieniądze, chodzi o ludzką przyzwoitość. Nie godzę się na pro-
wadzenie lekcji języka polskiego za panią dyrektor w klasie III gimnazjum
przez panią woźną!!!

Nie wytrzymam dużej…

mojej ocenie obecna dyrektor absolutnie nie zapewnia twórczej atmo-
sfery pracy w szkole i właściwych warunków pracy i stosunków pra-

cowniczych (również administracji). ,,Swoisty tandem” dyrektor-wicedyrektor
nie istnieje. Ten, który był motorem napędzającym całe życie szkolne i poza-
szkolne też. Zastanawiałam się wielokrotnie nad ,,fenomenem” p. dyrektor,
jak można atakować swojego najbliższego współpracownika – p. A. W.? Wie-
lokrotnie chociażby na Radzie Pedagogicznej dyrektor podważała jej kompe-
tencje, była w stosunku do niej złośliwa i opryskliwa. Najbardziej boli mnie
to, że moja przełożona jest notoryczną kłamczuchą.

Jest pani dla mnie całym światem…

a długiej przerwie /podczas dyżuru na korytarzu/ poprosił mnie o roz-
mowę G. P. Niedawno dzięki pomocy mojej koleżanki udało nam się za-

kupić dla niego kilka potrzebnych ubrań i …buty. Chłopiec ma chorego tatę
na raka odbytu, są potrzebne pieniądze na leki i wizyty lekarskie. W domu
się nie przelewa. G. miał wybrać w sklepie buty dla siebie. Problem w tym,
że wybrał cztery numery większe, dla tatusia. Nic nie powiedział matce. Kie-
dy kobieta rozpakowała pudełko z obuwiem w domu, rozpłakała się głośno,
bo wiedziała, że wybrał je dla chorego ojca. Dziecko zostało dalej bez po-
trzebnych butów. Matka poinformowała o sprawie p. pedagog i tak informa-
cja dotarła do mnie. Dziś przyszedł podziękować mi dyskretnie za zakup.
Szepnął cicho: ,,Jest pani dla mnie całym światem”. Sytuacja ta dała mi asumpt
do refleksji, że dziecko, które mi zaufa bezwiednie przenosi z rodziców na
mnie swoje oczekiwania. Ponadto, że wśród moich uczniów wiele dzieci 
jest poranionych, szukających współczucia i wyjątkowej empatii. Zdaję sobie
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jednocześnie sprawę, że nie mogę burzyć ,,światopoglądu” wyniesionego 
z jego domu. 

Ja w roli nauczyciela konfliktowego, 
panoszącego się w szkole i siejącego ferment

a w roli nauczyciela konfliktowego, panoszącego się w szkole i siejącego
ferment:

Pani dyrektor często mnie krytykuje, oskarża o niepopełnione błędy.
Czyni to w obecności innych nauczycieli np. na Radach Pedagogicznych.
Podkreśla częstokroć, że jestem osobą konfliktową i narzuca mi zmianę
miejsca pracy lub ,,pójście na rentę”. Ponieważ jestem postrzegana, jako ,,nie-
wygodna”, mająca odmienne zdanie i stanowisko od dyrektora palcówki, 
jestem obserwowana i nadmiernie kontrolowana np.: na zajęciach z art. 42.
Dyrektor nie czyni tegoż ,,procederu” w stosunku do ,,swoich” nauczycieli.
Zdarza się, że odpowiedzi na pisma złożone na dziennik nie są terminowo
odpowiadane. Przydział godzin indywidualnych nauczanych przeze mnie
przedmiotów nie jest proporcjonalny w stosunku do innych przedmiotów. 
I nie jest prawdą stwierdzenie dyrektora szkoły, że uzgadniany był ze mną.
Boli mnie fakt, że również jestem pomijana od czerech lat w przydziale wy-
chowawstwa klasowego. Brakuje mi moich, osobistych wychowanków.
Chciałabym krzyknąć: Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym spraw-
dzianem stosunku człowieka do człowieka.

(Nie)odrobiona lekcja…

ziś w dużym markecie podeszła do mnie młoda, piękna kobieta. Przed-
stawiła się, że jest kierownikiem ekipy monitorującej bezpieczeństwo.

Zauważyła mnie w kamerze. Zapytała mnie, czy ją poznaję? Trudno było mi
ją poznać, niemniej glos wydał się znajomy. Poczułam zażenowanie, bo kiedy
była jeszcze uczennicą gimnazjum na lekcji sparafrazowałam jej wypowiedź
wypowiadając zdanie: ,,Dać Ci mikrofon”. Z naciskiem na ,,r”. Dziewczyna
nie wymawiała poprawnie tej głoski. Klasa buchnęła salwą śmiechu, a ona
się rozpłakała. Dziś to ja prawie się poryczałam. To doświadczenie nauczyło
mnie, że nie ucieknę przed odpowiedzialnością za własny rozwój. Nie wy-
starczy rozwijać się merytorycznie, trzeba doskonalić swoje ,,wnętrze”. Idąc
dalej – niedrobiona lekcja to niezapomniane, bolesne doświadczenie. Było
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mi potrzebne ponieważ uświadomiło mi, że nauczanie jest wielką sztuką, po-
słannictwem. To ja mam krzewić wartości moralne, być kimś, kim uczeń się
zachwyci.

Krzyś…

ziś jest dorosłym mężczyzną. Ma narzeczoną A. /chorą na cukrzycę/. 
W gimnazjum był moim pierwszym finalistą i tak się zaprzyjaźniliśmy.

Odwiedza mnie czasem, nigdy nie zapomina o imieninach, Dniu Nauczyciela,
świętach. Wychował się w biednej rodzinie. Bardzo wcześnie zmarł mu ojciec.
Matka nieudolna wychowawczo, czasem sobie popija. K. po śmierci ojca wziął
cały dom na swe barki. Udało mu się. Jest niezwykle odpowiedzialny, mądry
i zaradny. Pomaga matce i młodszemu rodzeństwu. Dziś przyszedł z A. za-
prosić mnie na ślub. Czuję się dumna, wyróżniona, spełniona. Poświęciłam
temu dziecku wiele swojego czasu, ale dziś wiem jedno – było warto ☺

Dzień Matki

aką ja jestem matką? Moja adopcyjna córka mówi, że cudowną. Ja mam
wrażenie, że w wychowaniu córki odzwierciedlam stare afrykańskie przy-

słowie: raz biegnę, raz walczę, innym razem stoję w miejscu. Niemniej zdaję
sobie sprawę, że muszę pracować nad sobą cały czas. Nie mogę się zatrzymać.
Mimo ośmioletniego leczenia nie udało mi się urodzić biologicznego dziecka.
Nie żałuję. Moje dziecko jest mądre, ładne i kochane. 

Codziennie córce powtarzam, że jest darem Bożym. Nie wstydzę się tego
powiedzieć również do moich uczniów. Ważne w życiu są zasady: By mimo
problemów matka zawsze uśmiechała się do swojego dziecka oraz kochała 
i akceptowała je za to, jakie jest. 

Wspomnienie o moim Mistrzu

,,Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny
Pokój Ci wieczny”
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czerwca minie kolejna rocznica śmierci mojego ukochanego Na-
uczyciela-profesora, niekwestionowanego autorytetu i niezwykłego

badacza historii starożytnej i dziejów Bizancjum. Ale nie tytuły naukowe są
tutaj najważniejsze. Był prawdziwie Wielkim Człowiekiem. Kochany przez
pokolenia swoich studentów, współpracowników. Wśród tej grupy znalazłam
się i ja. Początki mojej drogi naukowo-dydaktycznej nie zapowiadały nic
szczególnego. Wręcz przeciwnie o postaci profesora krążyły legendy. Niesa-
mowicie wymagający, surowy, trudny do ,,zdania”. Po drugim wykładzie hi-
storii starożytnej rzekł do nas (w sumie było nas około siedemdziesięciu osób
na roku), ,,nie ma pana w pierwszym rzędzie, pani z drugiego się przesiadła,
a pan z ostatniego przeszedł do drugiego”. Zamurowało nas. Do tego jeszcze
fenomenalna pamięć do twarzy… Nie będzie łatwo zaliczyć pierwszy rok.
Strach przed egzaminem rekompensowały wykłady Profesora, które były ni-
czym poezja. Przenosiłam się myślami do tysiącleci, czułam zapach historii
starożytnej, oczyma wyobraźni widziałam przemarsz wojsk rzymskich, ko-
biety Bizancjum. Poruszał wszystkimi zmysłami. Nigdy przedtem i nigdy
potem, nikt nie był w stanie powtórzyć tej doskonałej wirtuozerii. Głosił
piękne wykłady, nacechowane głębią treści, które elektryzowały i porywały
studentów. Całości dopełniała postawa Profesora. Nie zdarzyło się, aby się
spóźnił na zajęcia, sylwetkę miał majestatyczną, zawsze stał. Niezwykły
Mistrz, mentor pełen humoru i erudycji. Rzeczy niezwykle zawiłe tłumaczył
prosto i zrozumiale. Nigdy nie okazywał zniechęcenia, cierpliwie tłumaczył.
Jego wykłady na zawsze pozostaną w mojej pamięci. I nie tylko dlatego, że
jeszcze na drugim i trzecim roku studiów byłam na nich obecna. 

Po ukończeniu studiów magisterskich poczułam intelektualną pustkę, ale
wiedziałam już dlaczego… Postanowiłam, że stanę na głowie, aby dostać się
pod skrzydła Profesora. Niemniej nie miałam pomysłu, jak to uczynić. Zebra-
łam się w sobie, stanęłam 2 lipca 2002 roku przed Katedrą Bizancjum (…). Za-
pukałam cichutko, nieśmiało do drzwi… Otworzył sam Profesor. Pomyślałam:
O Boże, jaki on groźny, chyba zrezygnuję z zapytania: Czy mogę uczestniczyć
w indywidualnym seminarium doktorskim? Nie minęła chwila Profesor przy-
witał mnie bardzo serdecznie, ciepłym głosem zapytał, co mnie sprowadza, czy
napiję się kawy? Wówczas poczułam, że strach uleciał. Obok mnie stał człowiek
życzliwy, serdeczny, zwyczajnie zatroskany o drugą osobę. Przebiegła mi myśl:
,,A., ale masz szczęście”. Myślałam, że pęknę z dumy. Ja a naprzeciw mnie nie-
osiągalna Doskonałość, której zazdrościli mi wszyscy koledzy z roku. 

Dopełnieniem spotkania było podarowanie mi książki z dedykacją: ,,(…)
z nadzieją na naszą naukową współpracę”. I tak rozpoczęła się moja ośmioletnia
przygoda z nauką w Katedrze Bizancjum (…) pod opieką Profesora.
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Mistrzu nauczyłeś mnie, że trzeba mieć dużo pokory. Niestety czasem
brakuje mi jej w zawodowym życiu. Ponadto, aby wymagać od innych, należy
wymagać przede wszystkim od siebie. Niemniej w chwilach rozczarowań,
przypominam sobie ostatnią naszą niedokończoną rozmowę. Na zawsze ona
będzie brzmieć w moich uszach i zostanie tajemnicą, bowiem pan Profesor,
chciał mi jeszcze ,,coś” dopowiedzieć, gdy się spotkamy. Niestety nie zdążył.
Profesor (…) uświadomił mi, jak dużą rolę w życiu zawodowym i codzien-
nym odgrywa: wiedza, kurtuazja, szacunek, prawdomówność, rzetelność,
profesjonalizm, serdeczność i empatia. Najpiękniejsze jest to, że wszyscy jego
uczniowie bez wyjątku byli traktowani z szacunkiem, bez względu na tytuły
naukowe i zajmowane stanowiska. Nić przyjaźni i życzliwości nadal trwa.
Predyspozycje osobowościowe profesora (…) pozwoliły mu zjednoczyć
wokół siebie przyszłych wybitnych naukowców. Nie byłoby to możliwe bez
,,rozsiewania pasji”, niezwykłej, głębokiej wiedzy, otwartości. Mój Mistrz nie
bał się dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi. Nauczył mnie jeszcze jed-
nej ważnej rzeczy. Otóż żeby mieć w życiu nadzieję, którą miał już starote-
stamentowy Żyd, czy uczeń Chrystusa. Nadzieję cichą, ufną i pokorną.

Kochany Profesorze, w moim sercu dzięki Panu zawsze będzie tkwiło
przesłanie Jana Pawła II, że ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in-
nymi”. W moim prywatnym i zawodowym życiu jest Pan niedoścignionym
wzorem, człowiekiem wielkiego serca, mistrzem słowa. Nie ukrywam, że
obecnie w moim życiu zawodowym sytuacja jest niezwykle skomplikowana,
trudno jest mi wytrwać i postępować z tak cenionymi przez Pana warto-
ściami etycznymi. Bo tak naprawdę kogo dziś obchodzą przymioty takie jak:
uczciwość, prawdomówność, sprawiedliwość, pokora, szacunek do czło-
wieka? 

Śmierć Pana Profesora była dla wszystkich zaskoczeniem. Mam wraże-
nie, że Mistrz wyszedł na chwilę i niebawem dokończymy naszą rozmowę.
A może nie chciał się ze mną pożegnać? A może chciał trochę ode mnie od-
począć? Skreśliłam zaledwie kilka słów o życiu człowieka, który swe ziemskie
zadanie spełnił godnie i zaszczytnie. Jego twórczy umysł spłodził wiele dzieł,
które nie sposób umieścić w krótkim wspomnieniu. Są potwierdzeniem 
tytanowej pracy. Niech pomnikiem dla Niego będzie moja wdzięczność,
wspomnienie i pamięć. Jestem jednak pewna, jak inni Jego uczniowie, że bę-
dzie na nas cierpliwie czekał w miejscach dla Niego ważnych, gdzie pozosta-
wił cząstkę siebie. Dodam tylko, że notatki z wykładów i inne pamiątki
trzymam do dziś, jak relikwie. 
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List…

chwili zwątpienia otrzymałam taki oto list:
,,Każdy z nas jest inny. Różne posiadamy cechy i inaczej się zachowu-

jemy. Lecz jedna z cech nas łączy – uczęszczanie do szkoły. Niezależnie od
wieku, płci, zamężności czy pochodzenia wszyscy chodziliśmy bądź cho-
dzimy do szkoły. Można powiedzieć, że wypełnia ona większość czasu przez
pewien okres naszego życia.

Jestem uczennicą trzeciej klasy gimnazjum i po wakacjach będę uczęsz-
czała do liceum. Koniec edukacji w szkole gimnazjalnej to najlepszy moment
na podsumowania. W mojej pamięci są na pewno dobre chwile, ale też i te
smutne, które spotkały mnie w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w (…). Za-
równo jedne, jak i drugie czegoś mnie w życiu nauczyły. Zapamiętam też ko-
legów i koleżanki, z którymi postaram się zachować kontakt. Lecz w moim
życiu ślad zostawili przede wszystkim nauczyciele, którzy uczyli mnie, gdy
ja chodziłam do szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Jednak mój list chciałabym poświęcić osobie, bez której nie osiągnęła-
bym licznych sukcesów. Ba, nie odkryłabym nawet pasji do nauczanego przez
tą osobę przedmiotu. Owa persona przekazała mi dużo wskazówek życio-
wych. Dzięki niej poszerzyłam swe horyzonty. Mowa tu o szlachetnej na-
uczycielce historii i wiedzy o społeczeństwie. To właśnie historia „wypełniła”
moją duszę. A wszystko to dzięki pani (…).

Historia, jak wiadomo, uczę się obowiązkowo od czwartej klasy. Pamię-
tam, że miałam z tego przedmiotu bardzo dobre oceny. W piątej klasie było
podobnie. Chęć poszerzania wiadomości z historii zaczęła się w szóstej klasie.
Wtedy to pani zaproponowała mi udział w konkursie „Polska Piastów”. Wi-
działa moje zainteresowanie historią. Oczywiście, zgodziłam się. Pani (…)
solidnie przygotowywała mnie i moich rówieśników do tego konkursu.
Uczęszczałam także na kółko historyczne, gdzie dużo pisaliśmy. Do tego 
dochodziły drukowane przez panią ćwiczenia, rozpoznawanie miniatur ob-
razów, itp. Mimo że konkurs dla mnie i moich kolegów zakończył się na 
II etapie, to mogę go uznać za „ognisko zapalne” moich i pani dalszych dzia-
łań w kierunku historii.

W pierwszej klasie gimnazjum pani zaproponowała mi udział w kolejnym
konkursie. Co roku dla gimnazjalistów województwa łódzkiego są organizo-
wane konkursy przedmiotowe. Historia wchodziła w skład tych konkursów.
Postanowiłam spróbować. Do dziś mam od pani materiały do etapu szkolnego.
Niestety, nie udało mi się przejść do etapu rejonowego, lecz ze swojego wyniku
byłam zadowolona. Po konkursie pani mówiła, że nic się nie stało; że jak na
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uczennicę pierwszej klasy gimnazjum poradziłam sobie nieźle. Ciepłe słowa
są dla pani od historii charakterystyczne, bowiem jest to osoba kochająca
dzieci i młodzież, prawdomówna, radosna oraz uśmiechnięta.

W drugiej klasie gimnazjum konkursów historycznych było znacznie
więcej. I na tym szczeblu edukacji postanowiłam zmierzyć się z Wojewódzkim
Konkursem Przedmiotowym z Historii. Jak zwykle pani zachęcała mnie
(zresztą nie tylko mnie, bo uczestników z naszej szkoły było więcej), bym wło-
żyła trochę pracy do tego konkursu. Przy tym na każdej lekcji historii i wiedzy
o społeczeństwie ja wraz z dwiema moimi koleżankami z klasy byłyśmy „ob-
darowywane” stertą ćwiczeń układanych przez panią. I można powiedzieć, że
efekty było widać po napisaniu przeze mnie testu na szczeblu szkolnym. Oka-
zało się, że przeszłam do etapu rejonowego. Do tego etapu moja mentorka
przygotowywała mnie bardzo solidnie. Jednak po teście na szczeblu rejono-
wym byłam z siebie średnio zadowolona. Pamiętam, jak pani mówiła, że
wszystko będzie dobrze. Musiałam tylko zdobyć upragnione minimum osiem-
dziesiąt procent możliwych punktów do osiągnięcia. Ku mojemu zdziwieniu,
przeszłam do finału. Mimo że zostałam tylko finalistką, a nie upragnionym
laureatem, to pani była ze mnie zadowolona. Potem w szkole pocieszała mnie,
że jestem chyba pierwszą uczennicą Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego (…)
która zdobyła tytuł finalisty w drugiej klasie gimnazjum. Nie tylko na tym
konkursie się skończyło. Był Międzygimnazjalny Konkurs Historyczny „Pol-
ska i Europa w latach 1700–1815”, Zlot Gimnazjalistów Powiatu P., konkurs
„W imię miłości Ojczyzny” i realizacja projektu „Kamienie pamięci – historie
żołnierzy wyklętych”. A to wszystko dzięki pani od historii, która gorąco na-
mawiała mnie i innych do udziału w tych konkursach. Zresztą o efektach
pracy pani z uczniami zdolnymi świadczy godne reprezentowanie naszej
szkoły i często powracanie do placówki z nagrodami.

Trzecia klasa gimnazjum jest dla mnie okresem życia pełnym niespo-
dzianek. Po pierwsze, zdobyłam tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Historii. Jeszcze wcześniej wywalczyłam pierwsze miejsce
w konkursie wiedzy o Stefanie „Grocie” Roweckim. Potem uczestniczyłam
w V Zlocie Gimnazjalistów Powiatu Piotrkowskiego, a w maju zdobyłam dru-
gie miejsce w konkursie „W imię miłości Ojczyzny”.

Te wszystkie sukcesy zostały wymienione nie po to, by pokazać mój „ge-
niusz” historyczny. Z pewnością nie miałabym bladego pojęcia o historii,
gdyby nie pani (…) i jej skuteczne metody nauczania. Gdyby nie ona, nie 
byłoby w ogóle tych wszystkich konkursów w moim i innych uczniów „ży-
ciorysie”. W dodatku nie jestem jedynym takim przypadkiem, gdzie pani przy-
czyniła się do licznych sukcesów uczniów. Kilka lat temu pani miała wielki
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powód do dumy, bowiem dwójka jej uczniów została finalistami Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. Zresztą do tej pory trafiają się
uczniowie, którzy dzięki skutecznemu przygotowaniu przez panią godnie re-
prezentują naszą szkołę. Pani niejednokrotnie dostawała podziękowania w for-
mie dyplomu. Dziękowały jej również ważne osobistości, m.in. Wojewoda 
i Prezydent Miasta. Gdyby tylko organizatorzy tych wszystkich konkursów
wiedzieli, jak pani jest zaangażowana w swoją pracę, to daliby jej wielki kosz
ze słodyczami i złoty medal. Jednak nie tylko o sukcesy tu chodzi. Postaram
się teraz opisać przebieg lekcji z udziałem pani i jej cechy charakteru.

Do swego zawodu ma profesjonalne podejście. Na jej lekcjach jest spe-
cyficzny, ale ciepły klimat. Często z nami – uczniami żartuje i przytacza sy-
tuacje życiowe (zwłaszcza na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie). Gdy pani
ma tzw. dyżur na korytarzu podczas przerwy, to zawsze można do niej po-
dejść i porozmawiać. Gimnazjalistów traktuje poważniej niż młodszych, ale
to nie jest cecha negatywna. Wracając do wspomnianych „młodszych”, czyli
uczniów szkoły podstawowej, to pani od historii uwielbia małe dzieci. Umie
wyczuć ich dziecięcy świat; gdy coś się przykładowo zgubi, to zaraz pomoże
i wesprze.

Pani (…) jak każdy człowiek wie, że są ludzie bogaci i biedni. Dlatego
namawia nas – uczniów do wspomagania akcji charytatywnych. Dla uśmie-
chu dzieci zrobi wszystko. Przykład: pani (…) zaprosiła w ubiegłym roku do
naszej szkoły pana Marcina Gortata. Przed jego przyjazdem wszyscy byli en-
tuzjastycznie nastawieni do spotkania. Dobre wrażenia i uśmiechy pozostały
również po wizycie tego znanego koszykarza. Podobne opinie mają o pani
uczniowie, którzy już odeszli z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego (…), a byli
uczeni przez panią (…). Do dziś słyszę pozytywne słowa o niej, a zdarzają
się czasem takie sytuacje, że absolwenci pytają się np. obecnych gimnazjali-
stów, co tam słychać u pani od historii. Owi absolwenci często odwiedzają
panią w szkole. To naprawdę dobrze świadczy o wyżej opisywanej nauczy-
cielce. Te wszystkie cechy charakteru, które opisałam powyżej, dają jedną
spójną całość – nauczyciela, który powinien być dla innych wzorem do na-
śladowania. Człowiek ze złotym sercem, wrażliwy, delikatny, szczery, uczci-
wy. Nigdy nie spotkałam takiej właśnie osoby, która jednocześnie nie byłaby
ze mną spokrewniona. Dlatego też tak bardzo polubiłam i lubię panią (…).
Na pewno zachowam ją na długo w pamięci, gdyż odcisnęła głęboki ślad 
w moim życiu i, co najważniejsze, w sercu. Jestem jednym z żywych do-
wodów na to, że pani (…) to jedna z najlepszych osób w swoim fachu. Trochę
szkoda, że już za miesiąc będziemy musiały się rozstać. Lecz gdy kiedyś 
odwiedzę Zespół Szkolno – Gimnazjalny w (…), na pewno nie zapomnę 
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„zaglądnąć” do pani (…). Wtedy to wrócimy pamięcią do starych dobrych
czasów, a nasze małe życiowe porażki będziemy traktować jako świetny
powód do śmiechu. Wnioskując, taki nauczyciel trafia się rzadko, więc
wszystkim uczniom – tym obecnym i tym przyszłym – życzę właśnie takiego
nauczyciela.

Nagonki ciąg dalszy

ani dyrektor w stosunku do mnie dalej ,,oprawia” swój proceder. Publicz-
nie mnie poniża, obraża i śledzi. Dzisiaj na pierwszej godzinie lekcyjnej:

Weszła do pokoju nauczycielskiego 10 minut po dzwonku, po następnych
weszła p. M. L. (obie miały lekcje !!!), po ok. następnych 5 weszła pani W. P.
(woźna). Zarówno p. P i p. Z. notorycznie wchodziły już wcześniej do pokoju
nauczycielskiego podczas moich ,,okienek”. Potrafią w ciągu godziny lekcyjnej
wejść do pokoju kilkakrotnie. To samo czyniły, kiedy byłam w sekretariacie
szkoły. Nie wiem dlaczego podsyłano do mnie na lekcje p. Z. z dokumentacją
szkolną, np.: wspomniana wyżej pani przynosi mi do klasy (w obecności
uczniów) arkusz zaleceń pokontrolnych dyr. szkoły. Nie upoważniłam tej pani
do niczego. Panie woźne wiedzą więcej niż grupa ,,niewygodnych” nauczycieli.
Kuriozum stanowi sytuacja, kiedy uczeń na dyżurze podszedł do mnie i za-
pytał, czy to prawda, że klasa idzie do domu, bo tak poinformowała go p. P.!
Osoby nowoprzyjęte od razu są informowane przez p. P, że ze mną i p. S. się
nie rozmawia, ,,na nas się uważa”. Panie patrzą na mnie jak na potwora i osobę
wyjątkowo niebezpieczną.

Szantaż

ziś pani dyr. szantażowała mnie utratą pracy, mówiąc, że ,,będzie dyscy-
plinarka”, mogę zmienić pracę, na RP mówiła pod moim adresem o prze-

niesieniu nauczyciela konfliktowego. ,,Wysyła mnie na rentę”, ponieważ
często choruję. Przy każdej nadarzającej się okazji (np. wyjazdu z uczniem
na konkurs, jako opiekun) podkreśla, że program nie będzie zrealizowany.
Dodam tylko, że nie jestem jedynym pracownikiem tej Szkoły, który często
choruje. Pani dyr. zasugerowała z uwagi na moją liczną absencję, abym od-
pracowywała lekcje, które ,,przepadły” za sprawą zwolnienia lekarskiego. (in-
formacja podana RP). Podważała moje kompetencje na RP, jako nauczyciela
WOS-u, kiedy z racji udziału uczniów w WOŚP wpisałam im oceny celujące.
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Przy czym kluczową umiejętnością, programową, jaką należy kształcić 
u uczniów jest: ,,Umiejętność budowania więzi międzyludzkich i poczucia
wspólnoty ze społecznością lokalną, ojczyzną. Ponadto w procesie kształcenia
ogólnego szkoła powinna również kształtować u uczniów postawy sprzyja-
jące ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu np.; ,,Odpo-
wiedzialności za siebie i innych (uczeń podejmuje odpowiedzialne działania
w swojej społeczności), zaangażowania w działania obywatelskie – uczeń 
angażuje się w działania społeczne i obywatelskie, kształtuje wrażliwość spo-
łeczną”. Aby umożliwić realizację wymienionych celów edukacyjnych i wy-
chowawczych uczniowie powinni ,,brać udział w życiu społeczności lokalnej,
nawiązywać kontakty i współpracować z organizacjami społecznymi i insty-
tucjami publicznymi oraz uczestniczyć w obywatelskich kampaniach i dzia-
łaniach”. Podważyła również moje kompetencje z historii. 

Niemoc i bezsilność

ziś mocno zdziwił mnie fakt, iż w podręczniku od historii syna pani dy-
rektor znalazłam dodatkowy egzemplarz sprawdzianu, wypełniony czę-

ściowo przez ucznia. Na lekcji historii poprosiłam J. o podręcznik (dziecko
siedzi zwykle w pierwszej ławce). Jakież było moje zdziwienie, kiedy ,,na-
tknęłam” się w pożyczonym podręczniku na mój egzemplarz sprawdzianu.
Na zapytanie ucznia: Skąd ma sprawdzian, chłopiec odpowiedział, że ,,mama
mi go dała”. Dodam tylko, że wszystkie sprawdziany i dla wszystkich klas są
mojego autorstwa, nie korzystam z gotowych sprawdzianów proponowanych
przez wydawnictwa. Świat dorosłych rządzi się swoimi prawami, a świat
dzieci w mojej szkole? Przypomniał mi się znamienny fragment Folwarku
zwierzęcego G. Orwella:

Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych. 
1. Wszystko co, chodzi na dwóch nogach, jest wrogiem.
2. Wszystko, co chodzi na czterech łapach albo ma skrzydła, jest przyjacielem.
3. Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania.
4. Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku.
5. Żadne zwierzę nie będzie pić alkoholu.
6. Żadne zwierzę nie zabije innego.
7. Wszystkie zwierzęta są równe. 

Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnię, to na człowieka, potem znów na świ-
nię i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim.
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Pytania bez odpowiedzi

ani dyrektor nigdy nie potrafi sprecyzować konkretnej odpowiedzi na
postawione przeze mnie pytania. O konkretną sprawę pytam wielokrot-

nie. Niestety często jej w szkole nie ma a p. wicedyrektor nie podejmuje prak-
tycznie żadnych wiążących decyzji, znacznie utrudnia to pracę Szkoły. Jest
to niezwykle uciążliwe w przypadku wyjazdów z uczniami na konkursy. Ja
też mam swoje osobiste życie, małe dziecko i muszę podporządkować plany
osobiste – zawodowym. W tym miejscu wspomnę tylko o kilku kluczowych
wyjazdach. Jeden z nich dotyczył sytuacji z roku szkolnego 2011/2012, kie-
dy przygotowywana przeze mnie uczennica klasy II gimnazjum została fi-
nalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. Pytałam 
o zgodę wyjazdu, jako opiekun pięciokrotnie, nie uzyskałam odpowiedzi. 
W końcu zmęczona sytuacją zapytałam w obecności p. pedagog: ,,Może pani
dyrektor pojedzie sama?”. Odrzekła, że się jeszcze zobaczy”. I pojechała. nad-
mienię, że jest to zachowanie godne potępienia, bo uważam, że powinien 
jechać nauczyciel, który przygotowywał ucznia. Kolejny przypadek doty-
czył wyjazdu na finał konkursu o tytuł laureata. Pani dyrektor odrzekła, że 
w związku z kontrolą z Kuratorium Oświaty w dniu wyjazdu mam zaplano-
waną lekcję hospitacyjną z historii. Po zapytaniu u ,,źródła”, czyli p. Wizytator
nie byłam wyznaczona do lekcji! W dzień konkursu kuratoryjnego z wiedzy
o społeczeństwie byłam zobowiązana przyjechać rano do pracy na godzinę
8.20 – przeprowadzić trzy lekcje i wówczas ,,mogłam” jechać na konkurs,
jako opiekun. Dodam, że lekcja skończyła się o godz. 10.55 minibusem mia-
łam z uczniem zdążyć do (…), na godz. 12.00.

Koordynator Zlotu Europejskiego p. H. napisała do mnie w prywatnym
mailu (…) W związku z tym, że ostatnio otrzymałam kilka telefonów z za-
pytaniem o kolejny, już piąty Europejski Zlot Gimnazjalistów, a od państwa
też nie otrzymaliśmy zgłoszenia, spieszę z informacją. Zaproszenia na Zlot
były wysyłane w styczniu, jeśli Państwo nie otrzymaliście informacji, to prze-
praszam i wysyłam ją dziś w załączniku (…). Jawi się kolejne pytanie: Czy 
i tym razem zaproszenie nie doszło? W mojej ocenie zaproszenie dochodzi
na czas, niestety p. dyrektor nie przekazuje na bieżąco informacji celowo.
Niestety wojna podjazdowa wobec mnie i kilku osób trwa nadal. Nie widać
końca. 
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Dobra wiadomość

zanowny Panie,
piszę z nadzieją i serdeczną prośbą o sfinansowanie tygodniowych wa-

kacji dla trójki rodzeństwa w wieku: 13, 14 i 15 lat. Matka dziecka jest po
operacji kręgosłupa, ojciec jest chory (nowotwór odbytu). Dzieci są ser-
deczne, kochane i b. dobrze wychowane. Niestety sytuacja finansowa ze
względu na chorobę rodziców tragiczna, stąd moja prośba do Pana. (…)

Odpowiedź: 
Proszę o przysłanie nr konta i jakiejś przybliżonej sumy, pozdrawiam, marek
kondrat [potrzebne też będą dane adresowe konta](…).

Szanowny Panie Marku,
pieniądze są już na koncie.
Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować Panu za okazaną pomoc, jest ona
bezcenna. Cieszę się, że są jeszcze ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci
i młodzieży :) Mam jeszcze pytanie: Czy mogę podziękować oficjalnie Panu
na mojej stronie, czy woli Pan zostać anonimowy? (…).

Marek Kondrat, 
nie, dziękuję – ważne, że cel jest osiągnięty,
pozdrawiam, mk 

Uczyńcie Wasze życie niezwykłym

erdecznie Wam dziękuję za dyskretnie wplecione moje słowa do scenariu-
sza, które wzruszyły mnie do łez. Jak wiecie (niektórzy) – ten typ tak ma :)

Za podwójne piękne róże i szczere życzenia :) Życzę Wam głębi, o której no-
stalgicznie marudziłam. Powtórzę za Barbarą Stefańską: Życzę Wam radości 
zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie co-
dziennie zostawicie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Życzę niepokoju, który
nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać
prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czy-
stych, że od nich niebo błękitnieje. Życzę jasnych dni i ładu w duszy, prostej
ścieżki w gąszczu codzienności. Niech Wasze serca będą wolne od nienawiści,
ręce pełne dobrych czynów, zrywanych jak kwiaty – w trudzie codzienności. 
I niech błękit rozpościera się nad Waszym wędrowaniem… Trwa wielka sztuka,
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dopiszcie swój wers… Mocno wytężycie słuch, usłyszycie wołanie… Pamiętaj-
cie, że tylko w swoich marzeniach człowiek jest naprawdę wolny… nigdy nie
jest za późno, by szukać świata ze snów… Pamiętajcie: Kwintesencję życia
trzeba wysysać tak, aby się nie udławić… By stawić czoło miażdżącej przewa-
dze wroga nieustraszonego. Być marynarzem świata, płynącym do wszystkich
portów. Stawiać podesty, by naprzód móc działa posuwać z całkowitą nonsza-
lancją. Tańczyć, klaskać, zachwycać się, krzyczeć, skakać, dążyć, unosić się!

Résumé

woją drogę zawodową mogę porównać do drogi człowieka zbłąkanego, 
szalonego, bądź pełnego niepokoju. Czasem jestem przestraszona teraźniej-

szością i nie śmiem spojrzeć w oczy z podniesionym czołem. Nie jestem tyra-
nem, despotą i nie budzę nienawiści. W życiu wyznaję zasadę: Człowiek
potrzebuje opieki i miłości, cierpliwości i zrozumienia, potrzebuje drugiego
człowieka do kochania i bycia kochanym… Wyrażam głęboką nadzieję, że je-
stem przede wszystkim uczciwym, pracowitym człowiekiem. Odpowiadam za
integralny rozwój własnej osobowości. To co robię, jak mówię, jak się zachowuję
musi być świadome i wychowawcze. Kiedy zdarzy się faux pas – chylę głowę 
i przyznaję się do błędu. Każdy człowiek, zwłaszcza nauczyciel powinien umieć
przyjąć konstruktywną krytykę. Nie ma innej ,,opcji”. Ważna jest refleksyjność,
twórcza postawa. Niestety w wiejskich szkołach, gdzie liczą się lokalne układy
często twórczy nauczyciele, nieszablonowi są outsiderami. W grupie 30. oso-
bowego grona – spora grupa nauczycieli nie troszczy się o własne sumienie.
Troszczy się przede wszystkim o własną kieszeń. W kontaktach zawodowych
brakuje nauczycielom zaangażowania w sprawy społeczne. Jeśli owe zaintere-
sowanie się już pojawi jest często na pokaz. Rola dyrektora sprowadza się do
rzymskiej maksymy divide et impera. Zdecydowanie brakuje mu umiejętności
prowadzenia dialogu – cierpliwego słuchania rozmówcy, sprawiedliwego i wy-
rozumiałego, pełnego szacunku i akceptacji traktowania tych, na których prag-
nie oddziaływać wychowawczo. No bo jak określić wypowiedź dyrektora
placówki, który zwraca się do kucharki szkolnej, mówiąc, że nałożyła za dużą
porcję na talerz dziecku, które jest głodne / dosłowny cytat: ,,E. nałożyłaś mu
za dużo, zaraz się zesra!”. Jak ocenić zachowanie dyrektora, który na lekcję języka
polskiego wysyła woźną. To on powinien być w szkole mentorem, to on powi-
nien starać się o dobrą opinię w oczach uczniów przez wzorowe wypełnianie
swoich obowiązków, pełne oddanie sprawie, której służy. Niestety stanowisko
dyrektora otrzymuje się nie w drodze konkursu, ale z powierzenia!
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Jak wychować młodego człowieka do miłości ojczyzny, jeżeli nauczyciel
polonista z 20. letnim stażem wypowiada się w szerszym gremium: …że hi-
storia jest nudna, odtwórcza. Innym razem przywieziona do szkoły na miesiąc
/na moja prośbę/, wystawa czasowa nt. holokaustu budzi oburzenie nauczy-
cieli nauczania początkowego. Uczniowie ,,bali się wyjść do toalety bowiem
obrazy Żydów z getta straszyły”. Innym nauczycielom było ciemno, bo dyżu-
rującym panele wystawy przesłaniały okna! Jak uczyć w takich warunkach
młodego człowieka: uniwersalnych wartości, rzetelnego wykonywania obo-
wiązków, wyzwalać postawę szacunku do historii, kultury narodowej? Jak
otwierać dziecko na dialog z ludźmi innych kultur? Jak kształtować postawę
charytatywną, uwrażliwiać wychowanków na ludzi zagubionych, potrzebują-
cych pomocy jeżeli dyrektor grzmi na RP, że śmiałam wpisać oceną celującą
uczniom biorącym udział w WOŚP? 

Konkludując należałoby nauczycieli wcielić w rolę uczniów i zadać im
kilka pytań, mianowicie: Jaka powinna być szkoła? Jak być powinno? Dlaczego
nie jest tak, jak być powinno? Co zrobić, by było dobrze? Mam nadzieję, że
wszyscy znamy odpowiedzi bo istota powyższego problemu polega na tym,
że: ,,Wszystko, co wielkie jest wielkie przez serce” i że w podróży nauczania 
i wychowania młody człowiek liczy się najbardziej.

95

S Y N E S I O S

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:08  Page 95



Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:08  Page 96



e-mail Poniedziałek 01.06.2015 r.

Dzień Dziecka
Witam :)

a Twoją radą Alinko, zaczęłam dzień od filiżanki kakao i uśmiechu. Nie-
stety zrezygnowałam ze śniadania, bo zwyczajnie nie starczyło mi czasu.

Jak zwykle położyłam się późno i rano nie chciało mi się wstać. Zgrabiłam
się dopiero po ósmej i to z bólem głowy. Z trudem wyrobiłam się do pracy.
Dzień minął mi w miarę szybko i całe szczęście bo złe samopoczucie potę-
gowała deszczowa pogoda. Widać jestem beznadziejnym przypadkiem me-
teopaty. Ratowałam się rozpaczliwe litrami mojej ulubionej rozpuszczalnej
kawy. Picie jej zapewne na zdrowie nie wychodzi, jednak tego „związku” nie
potrafię zerwać. Ze względu na zły stan dyrekcja pozwoliła mi wyjść wcześ-
niej. Po powrocie do domu położyłam się i zaraz usnęłam. 

Swoją drogą wpadłam w jakiś nałóg pisząc te e-maile. Dziwi mnie, że
dałam się aż tak wciągnąć. Dzień w którym do Ciebie nie napiszę uważam
za stracony. Znamy się dokładnie już dwa miesiące. Prawda, że w dobrym
towarzystwie czas szybko płynie?

e-mail Wtorek 02.06.2015 r.

Hej,

ziękuje za troskę Alinko, czuję się lepiej. Ból głowy zdarza mi się rzadko.
Myślę, że powstrzymam się z wizytą u lekarza chyba, że to się powtórzy.

Dotąd nie cierpiałam na większe dolegliwości z wyjątkiem tamtego roku
kiedy dał mi się we znaki kręgosłup i zmuszona byłam przyjmować zastrzyki.

Z

D

KAROTKA
Kobieta, 34 lata

Mężatka
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Sama zresztą byłam sobie winna. Ulegałam dzieciom: brałam je na kolana 
i nosiłam na rękach. Obecnie staram się tego nie robić choć zdarza się, że ro-
dzice się tego bardzo domagają. Mam zaledwie metr pięćdziesiąt siedem
wzrostu i ważę 45 kilo jestem zatem dość drobna. Mimo to spotykam się 
z niezrozumieniem kiedy odmawiam „podawania” mi dzieci, a trzeba przy-
znać, że niektóre z nich to naprawdę zdrowe i silne „okazy”. Sytuacja jednak
powtarza się nagminnie podobnie jak prośba o podawanie leków, którą kie-
rowano do mnie również dzisiaj. Mama A. chciała, abym po południu za-
aplikowała dziecku antybiotyk. Wyjaśniłam, że nie mamy prawa tego robić 
i zawiedziona mama zabrała dziecko z powrotem do domu. Nie wspomnę
już o sytuacji kiedy wczoraj mama O. przyprowadziła córkę z ewidentną tem-
peraturą. Dziecka nie przyjęłam, ale po raz wtóry naraziłam się nieodpowie-
dzialnej mamie. 

Wracając do tematu oczywiście, że wolałabym pracować w „samorzą-
dówce”. Zdaję sobie sprawę, że miałabym tam lepsze warunki, a zwłaszcza
zarobki. Mimo podjętych prób póki co nie zostałam przyjęta. Gdyby zaofe-
rowano mi etat z radością bym go przyjęła, ale z dotychczasowego miejsca
rezygnowałbym z żalem. W Bajce pracuje już pięć lat, dokładnie tyle ile liczy
sobie przedszkole. Z całej kadry jaka była wcześniej ostałam się tylko ja. Nie
było łatwo. Zaczynałam jako laik i przeszłam tu prawdziwą szkołę życia.
Wiele trudnych sytuacji wynikało głównie z mego braku asertywności. Poli-
tyka przedszkola sprowadzała się do zdobycia i zatrzymania „klienta” za
wszelką cenę. Nauczycielom przykazane było, że tak powiem: godzić się na
wszystko. Wielu wymogom rodziców było ciężko sprostać tym bardziej, że
Bajka była pierwszym prywatnym przedszkolem w G. i w myśl zasady „skoro
się płaci to i wymaga” wiązano z nim duże wyobrażenia i nadzieje. Na tamten
czas nie umiałam się bronić i stawiać granic. Dziś już to potrafię i ze zdumie-
niem wspominam pewne żenujące sytuacje z moim udziałem. Przytoczę tu
choćby pewien monolog jakiego padłam ofiarą w drugim roku pracy. Miałam
jeszcze pod opieką niemal całą grupę kiedy po podwieczorku zaczęli się
tłumnie schodzić rodzice. Nagle zostałam poproszona przez pewną mamę 
i zanim zdążyłam zrozumieć o co chodzi usłyszałam szereg pretensji pod
moim adresem. Byłam rozdarta: w tym samym czasie musiałam ogarnąć
dzieci, kierować rodziców do właściwych sal i w ich towarzystwie wysłuchi-
wać „gorzkich żali”. Pamiętam, że czułam się strasznie. To był najmniej 
odpowiedni moment. Niestety wówczas nie umiałam wybrnąć z sytuacji 
i zakończyć tą niezręczną dyskusję. Pozwoliłam się kompletnie zbić z tropu
i zawstydzić. Na szczęście człowiek się uczy i na chwilę obecną nie pozwoli-
łabym „łajać się” rodzicowi w obecności innych osób nawet jeśli miałby słusz-
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ność. Nie zgodziłabym się na zabieranie mi uwagi, jaka należała się – wów-
czas również zdezorientowanym jak ja – dzieciom. Jednak wtedy nie miałam
tyle pewności siebie i odwagi. 

Pewne wydarzenia wydają się być banalne, a mimo to siedzą gdzieś głę-
boko w nas i od czasu do czasu drapią swym pazurem. Może wydobycie ich
na wierzch pozbawi je destrukcyjnej mocy? Zatem dzisiaj ciężko by mi było
opuścić to miejsce, które okupiłam ogromnym wysiłkiem. Przyznam, że od
dłuższego czasu nachodzą mnie myśli czy abym nie powinna zmienić czegoś
w życiu. Zastanawiam się choćby nad emigracją. Pół roku temu moja młod-
sza siostra udała się do A. Niedawno kontaktowała się ze mną i pytała czy
nie chciałabym do niej dołączyć. Argumentowała, że w L. istnieją dużo lepsze
perspektywy zawodowe jak tu w G. Niestety – przynajmniej w moim wy-
padku – ma dziewczyna rację. Pracuję czterdzieści godzin tygodniowo, moje
zarobki nie są imponujące i trudno temu zaradzić gdyż w przedszkolu nie
ma jasno sprecyzowanego sytemu awansów i podwyżek. Natomiast moja
siostra po pięciu miesiącach „wskoczyła” na wyższe stanowisko, dostała
znaczną podwyżkę i dalej ostrzy zęby. 

Okazuje się, że przed moją siostrą świat stoi otworem, tymczasem ja nie
mam możliwości „rozwinąć skrzydeł”. Po trzech latach pracy w grupie trzy-
latków skierowano mnie do grupy najmłodszej. Z przykrością stwierdzam,
że moja rola sprowadza się głównie do nauki dzieci samoobsługi i ma jedynie
znamiona pracy dydaktycznej. Ze względu na wiek dzieci (2–3 lat) edukacja
schodzi na dalszy plan przynajmniej dopóki dzieci się nie nauczą siusiać,
jeść, myć rączki, chodzić w parach. Przyznaję, że czuję pewien niedosyt i bra-
kuje mi pola manewru jakie miałam wcześniej. Może propozycja siostry jest
warta przemyślenia i ostatecznie pozwoliłaby mi „ruszyć do przodu”. Gdy-
bym poćwiczyła znajomość języka może miałabym nawet szansę dostać
pracę w swoim zawodzie. Mam zaryzykować?

Pozdrawiam.

e-mail Środa 03.06.2015 r.

Cześć :)

linko właśnie tego Ci zazdroszczę – jak sama mówisz – tych wielu, pięk-
nych lat przepracowanych w zawodzie „przedszkolanki”. Obecnie tyle

się dzieje na świecie, że nie sądzę żeby udało mi się wytrwać w jednej profe-
sji. Tak więc raczej nie powtórzę Twojego „sukcesu” tj. trzydziestu pięciu lat 
w tej samej placówce. Przy końcu roku zawsze nachodzą mnie czarne myśli
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i zamiast cieszyć się zbliżającym urlopem drżę o przyszłość. Posiadam umowę
na czas określony i nigdy nie mam pewności czy właścicielka ją przedłuży. 

Miałam dziś taką sytuację. Byłam z dziećmi w kinie i zdziwiłam się bo
ze wszystkich grup moja akurat (niespełna trzylatki) zachowywała się po-
prawnie. Dzieci cicho i spokojnie oglądały bajkę. Inaczej zachowywały się
starsze grupy. Dzieci z podstawówek miały ze sobą ciastka, soki, chipsy itd.
Szeleściły torebkami, prowadziły głośne rozmowy. Po seansie sala była w opła-
kanym stanie: pełna śmieci, okruchów i butelek po napojach. Dziwiłam się
nie tyle postępowaniem dzieci, co raczej milczącą reakcją nauczycielek, które
w żaden sposób nie próbowały ich uciszyć. Gdybym miała decydować to
wprowadziłabym zakaz wnoszenia na salę wszelkiego jedzenia. Jednak jestem
świadoma, że mój pomysł niekoniecznie spotkałby się z uznaniem. Już po
pracy rozmawiałam na ten temat z siostrą, która w zachowaniu dzieci nie
stwierdziła nic zdrożnego – w tym m.in. jej syna wyposażonego również 
w zestaw do podjadania – zacytuję: „od tego jest kino”. Odpowiedziałam, że
naiwnie sądziłam, że w kinie ogląda się filmy. Siostra uznała mnie za prze-
wrażliwioną przedszkolankę, która zwyczajnie się czepia. 

Moim zdaniem czas w kinie był stracony. W ramach wczorajszych ob-
chodów Dnia Dziecka wyświetlono bajkę produkcji skandynawskiej. Fabuła
dość skomplikowana: matka będąca w istocie foką po narodzeniu swego dru-
giego dziecka porzuca rodzinę. Dzieci wraz z ojcem latami przeżywają traumę.
Bezskutecznie usiłują odnaleźć zaginioną matkę, kochają ją i nienawidzą. Inny
wątek stanowi szpetna sowa, która uparcie ściga dzieci chcąc odebrać im
dusze. I tu Alinko mam problem bo nie rozumiem dlaczego w święto dzieci
(które z założenia powinno kojarzyć się raczej z beztroską i szczęściem) wy-
świetlono bajkę smutną i mroczną. Zastanawia mnie jej niejasny przekaz. Nie
spodobał mi się obraz samej matki jako enigmatycznej istoty nie z tego świata,
która w każdej chwili może opuścić swoje potomstwo. Nie sądzę, żeby moje
Maluchy coś z tego pojęły. Co prawda bajka była nad wyrost jednak najbar-
dziej przytłaczał jej „ciężki klimat”. Wolałabym aby raczej wyświetlono jakąś
wesołą, polską bajkę.

Już po pracy chcąc się trochę zrelaksować, udałam się na tzw. „szmaty”
(mam na myśli sklepy z używana odzieżą). To taka nasza miastowa rozrywka.
„Upolowałam” jakiś ciuch z nowej dostawy i od razu poczułam się spełniona.
Czy Ty również zaglądasz do ciucholandów? Bardzo je lubię. Można niedrogo
i modnie się ubrać. Trafiła mi się modna, młodzieżowa bluza w moim ulu-
bionym gotyckim stylu: czarna z dużym krzyżem wyszytym z srebrnych ce-
kinów. Rzuciłam się na nią jak krokodyl na antylopę. Zastanawiam się czy
mogę pokazać się niej również w przedszkolu. Co prawda, dzisiaj nikogo już
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nie szokują tatuaże, wygolone do skóry (także kobiece) głowy, czy piercing.
Noszą się tak coraz częściej także nauczycielki (u nas jedna z dziewczyn ma
na łydce wytatuowanego sfinksa – straszne). W państwie dominuje religia
katolicka, a jednak mam obawy czy jak nałożę do pracy moją nową bluzę to
nie wzbudzi ona sensacji. W naszym przedszkolu uczęszcza jedno dziecko,
którego rodzice są wyznania muzułmańskiego. Czy widząc mnie w takowej
bluzie nie narażę się na ich krytykę i nie zostanę posądzona o obrażę religij-
nych uczuć? 

Sądziłam, że dzisiaj nie uda się mi odezwać. Po południu miałam radę
pedagogiczną oraz spotkanie z właścicielką. Wróciłam późno, ale mimo zmę-
czenia zasiadłam jeszcze do komputera. Jak spędzasz jutrzejszy dzień? Tra-
dycyjnie w Boże Ciało udam się do kościoła, a potem na obiad do mamy –
żeberka duszone w sosie pieczarkowym. Ostatnio nie czuje się dobrze i po-
winnam chyba częściej do niej zaglądać. Niepokoi mnie bezsenność mamy 
i bóle stawów. Możliwe, że po prostu dokucza jej wiek w końcu to już sześć-
dziesiąt trzy lata. Jestem bezsilna wobec postępującego czasu, który nader
szybko goni. Przemijanie jest wpisane w życie każdego nas i jest to niestety
bardzo bolesna lekcja. 

Dobranoc.

e-mail Czwartek 04.06.2015 r.

Boże Ciało
Hej,

linko rozumiem, czasem bywa ciężko i wszyscy mamy prawo mieć gorsze
dni. Skoro już mowa o tym co nas boli to ja również podzielę się z Tobą

pewną niemiłą mi sprawą. Otóż właścicielka przedszkola nie dotrzymała
umowy i mimo uzyskania awansu na nauczyciela kontraktowego nie dosta-
łam podwyżki. Jest mi tym bardziej przykro bo prosiłam o nią już w zeszłym
roku. W odpowiedzi usłyszałam, że najpierw muszę zrobić awans. Warunek
spełniłam, a mimo to podwyżki nie dostałam. Uważam, że na nią zasługuję
– jestem chwalona przez rodziców i raczej nie daję powodów do niezadowo-
lenia. Zastanawiam się czy powinnam dyskutować z właścicielką czy może
na jakiś czas zamknąć temat. Walcząc pokazałabym, że znam swoją wartość
z drugiej strony bałabym się wrogiej reakcji. Tym samym rozumiem Twoją
sytuację. Mogłabyś dochodzić praw poprzez sąd jednak kosztowałoby Cię 
to wiele nerwów. Jak mówisz rozchodzi się tu nie tyle o pieniądze, a sam 
fakt złamania obietnicy. Skoro wywiązałaś się ze swoich obowiązków to jest
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oczywiste, że wynagrodzenie Ci się należy. Nie można ot tak komuś odmówić
wypłaty, tłumacząc się brakiem zysków. Masz prawo być zła i zawiedziona.
Obie mamy o tyle gorzej, że mieszkamy w małych miejscowościach. W takich
miejscach wieści się szybko rozchodzą, niczego nie da się ukryć i dobrze
przeczuwasz, że byłabyś zaraz na językach. Mam jednak nadzieję, że wkrótce
wszystko się wyjaśni i Twoja dawna szefowa załatwi sprawę polubownie. 

Zaszła pewna mała zmiana i jutro mam do pracy na 6:30 w związku 
z tym muszę położyć się wcześnie spać. Wstawanie tak rano sprawia mi
ogromną trudność gdyż z natury jestem „nocnym Markiem” – zwykle zasy-
piam po północy i śpię do późna. Mimo tej niewygody cieszę się z rannej
zmiany gdyż po pracy – o ile pogoda wreszcie się poprawi – będę mogła pójść
na spacer. Popołudnie planuję spędzić u mamy na wsi i choć trochę „zażyć”
słońca. Przedszkolaki również wyczekują ciepła w maju rzadko kiedy korzy-
stały z placu zabaw. Obawiałam się nawet, że taka sytuacja potrwa do lipca.
Z tego co się orientuję na południu sprawa wygląda znacznie lepiej i Ty
Alinko możesz już radować się z pierwszych oznak lata. Dzieci oprócz słońca
wyczekują wakacji, co oznacza, że niedługo będziemy musiały się z nimi roz-
stać. Postanowiłam więc pożegnać się w wielkim stylu i wraz z koleżanką
przygotowujemy pożegnalne pamiątki. Wymyśliłyśmy „Niezapominajki” –
kolorowe obrazki z życzeniami na nową drogę życia. Przedwczoraj zabrałam
się do pracy i powstały pierwsze egzemplarze. Do e-maila załączam zdjęcie
pierwszej próby. Natomiast co do Twojego pytania to musze Ci się przyznać,
że dotąd pracowałam tylko w jednym przedszkolu (w mojej miejscowości) 
i raczej nie wiem na jakich zasadach funkcjonują warszawskie placówki. Co
prawda mieszkałam w stolicy ale na tamten czas pracowałam w zupełnie
innym charakterze. Sądzę jednak, że ramowy plan dnia dla wszystkich przed-
szkoli wygląda podobnie i sprowadza się do jednego schematu. 9:00 rano
śniadanie. 10:00 zajęcia główne, spacer 12:00 obiad. Następnie leżakowanie.
14:00 podwieczorek. Tak to mniej więcej wygląda u nas i z pewnością po-
dobnie było również za Twoich czasów. Ponadto organizację dnia wyznacza
dana specyfika grupy o czym też dobrze wiesz. Ze względu na to, że prowadzę
grupę „Maluszków” praktycznie każdy mój dzień wygląda tak samo i mam
ograniczone możliwości. Dzieci mają od 2,5 roku do 3 lat i – może się po-
wtarzam – dopiero uczą się samodzielności. Na tym etapie są mało uważne
i szybko się męczą więc zwykle zostajemy na terenie przedszkola. Sytuacja
zmienia się na wiosnę kiedy dzieci są już w miarę zaradne. 

Alinko wiem, że z reguły pracowałaś ze starszymi grupami i pewne rze-
czy nie mieszczą Ci się w głowie. Jednak nie przesadzałam kiedy pisałam, że
niemal połowa mojej obecnej grupy zaczęła uczęszczać do przedszkola jesz-
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cze w pieluszkach. Dwa lata temu dyrekcja zrobiła „wyjątek” i przyjęła „pie-
luchowe” dziecko. Wkrótce rozniosła się wieść, że nasze przedszkole przyj-
muje dzieci w „pampersach” i od tego czasu dzieci w pieluszkach stały się
normą. Rodzice wychodzą z założenia, że nauka siusiania do kibelka leży 
w kompetencji nauczyciela i tu pojawia się problem. Ciężko jest oduczać kilka
dzieci naraz, przy tym często nie mając dostatecznego wsparcia w rodzicach,
którzy niewdzięczne zadanie spychają na wychowawców. Na tym tle powstają
liczne niedomówienia i konflikty. Czuję się pozbawiona godności kiedy 
rodzic władczym tomem naciska mnie abym „należycie” zajęła się jego dziec-
kiem, każe tłumaczyć się z przemoczonych ubranek i rozlicza z liczby zużytych
pieluch. Zdaję sobie sprawę, że ta władcza postawa rodzica za Twoich czasów
była nie do pomyślenia jednak my nauczycielki (przynajmniej w naszym
przedszkolu) nie mamy na to wpływu. Sytuacja jest tolerowana gdyż trwa za-
jadła walka o klienta, którego z roku na rok coraz trudniej pozyskać. Rodzice
więc są coraz bardziej roszczeniowi. Niestety ze względu na oszczędności wła-
ścicielka odmawia zatrudnienia pomocy. Na szczęście trafiają się również 
rodzice, którzy sami przyuczają swoje dzieci nas prosząc tylko o wsparcie.
Dlatego Alinko, dzisiejszy nauczyciel ma przed sobą niejedno, trudne zadanie,
które raczej nie przydaje mu honoru, a stawia pod dużym znakiem zapytania
jego autorytet i rolę w obecnych realiach.

To mówisz, że jednak zdecydujesz się na wczasy w Warszawie. Oczywiście,
że pochwalam Twoją decyzję. Często gościsz u siebie wnuki i teraz czas na re-
wanż :) Stolica ma swoje uroki i na pewno nie będziesz się tam nudziła z resztą
nie pozwolą Ci na to dzieci. Idę spać bo rozbolała mnie głowa, ciśnienie? 

Dobranoc.

e-mail Piątek 05.06.2015 r.

Witam :)

ie zamartwiaj się aż tak bardzo Alinko. Nie jest ze mną najgorzej. W pra-
cy póki co daję sobie radę i jeszcze się nieźle trzymam. Zasmuciła mnie

tylko rozmowa z jedną z matek. Wyznała mi, że właśnie rozpada się jej mał-
żeństwo. Bardzo szkoda bo to młoda sympatyczna dziewczyna, a skutki roz-
wodu odczują głównie dzieci. To kolejny związek z przedszkola, który
przechodzi kryzys. Obserwowałam to już wiele razy. Początkowo para spra-
wia przyjemne wrażenie. Razem pojawiają się na zebraniach, uroczysto-
ściach, troszczą się o dzieci. Z czasem coś się zmienia. Pojawia się tylko on
lub ona. Dzieci stają się płaczliwe, nerwowe bądź przeciwnie nie dają nic po
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sobie poznać. Po mieście zaczynają krążyć pierwsze plotki. Czasem dzieci
zdradzają, że nie ma już z nimi tatusia rzadziej mamusi. Zwykle to matki
pierwsze przyznają się do rozpadu małżeństwa i zwracają uwagę na stan emo-
cjonalny ich dzieci. Jeśli para się względnie dogada przedszkole ma ułatwione
zadanie i nie jest zmuszone brać udziału w ekshalacji rodzinnego konfliktu.
Sama jednak wielokrotnie byłam świadkiem przykrych sytuacji kiedy to za-
sady postepowania wobec dzieci i stylu ich wychowywania były nieokreślone
lub nie dość jasne. Pamiętam młodych, atrakcyjnych ludzi, którzy zaczęli
wręcz zionąć do siebie jawną nienawiścią. On otwarcie buntował dziecko
przeciw matce, ona groziła ograniczeniem rodzicielskich praw. Zdarza się,
że rodzice mają nam za złe, że nie chcemy konkretnie się opowiedzieć po
którejś ze stron i nie staramy się „dopingować” taty bądź mamy. Ciężko też
wspominam widok pewnej matki, która szlochała w szatni zaraz po rozmo-
wie telefonicznej ze swoim mężem i jej bezradny krzyk: przez Ciebie dziecko
nie chce ze mną wyjść z przedszkola! Związki rozpadają się nader często. Po-
rzucone żony zwykle szybko znajdują nowych partnerów. Mężowie starają
się grać role troskliwych ojców by potem zjawiać się coraz rzadziej. Przed-
szkole żyje swoim rytmem a w tle zostają złamane serca, przysięgi, zerwane
więzi, umowy, podzielone mieszkania i kredyty. I okazuje się, że nic nie jest
na stałe, nic nie jest ostateczne. Tak jak małżeństwo rodziców W. i J. Rodzina
rozpadnie się, ale zachowają liczne zdjęcia z przedszkolnych albumów. Zo-
staną pamiątką jeszcze z tych dni gdzie wszystko pozornie się układało. 

Skoro jesteśmy przy zdjęciach, zajrzyj proszę na stronę przedszkola. Za-
mieściłam tam foto z ostatniej uroczystości, będziesz miała okazję zobaczyć
moją salę. 

Alinko, mam nadzieję, że Ty przeżyłaś jedynie szczęśliwe związki. Moje
małżeństwo trwa trzy lata. Mam na tyle wiary, że nie obawiam się półrocz-
nych wyjazdów męża za granicę. Odległość wbrew temu co się sądzi nie de-
cyduje o trwałości związku. Często obserwowałam jak ludzie mający siebie
na co dzień zatracali bliskość między sobą i już jej nie szukali. 

Do jutra.

e-mail Sobota 06.06.2015 r.

Hej,

ch Alinko nie przesadzaj, wcale nie czuje się samotna. Mąż za granicą
będzie tylko do jesieni. Naprawdę dobrze znoszę rozłąkę. Bycie słomianą

wdową ma też swoje plusy. Można mi pozazdrościć wiele wolnego czasu 
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i „wolnej chaty”. A tak naprawdę to cieszy mnie (przynajmniej tymczasowe)
zniesienie obowiązku robienia obiadów. Wstyd mówić ale słabo gotuję, zwy-
czajnie nie mam do tego drygu. Tak więc jak mnie już kiedyś odwiedzisz to
nie licz na domowy posiłek, a raczej na pizzę z mikrofalówki :).

Nie prowadzę strony internetowej przedszkola, robi to moja koleżan-
ka M. Co prawda ukończyłam studium informatyczne jednak nie rozwijam
się specjalnie w tym kierunku. Na zdjęciach z uroczystości mnie nie widać,
gdyż nie lubię się fotografować i kiedy mam możliwość chwytam za aparat.
Pomyślisz może, że nie jestem fotogeniczna (to po części też prawda) jednak
sedno tkwi w czymś innym. W zeszłym roku miałam taką sytuację. Mąż przy-
padkiem natrafił na moje zdjęcie na profilu FB nieznanego faceta. Było to
dla mnie dużym zaskoczenie gdyż nie posiadałam własnego konta i nie udo-
stępniałam nikomu swoich zdjęć. Fotografię rozpoznałam, pochodziła z uro-
dzin D. organizowanych w naszym przedszkolu. Mama chłopca zdjęcie – 
z moją osobą na pierwszym palnie – zamieściła na koncie aktualnego part-
nera. Niby nic poważnego się niestało a jednak byłam poirytowana całą 
sytuacją. Jestem introwertyczką i niechętnie wystawiam się na widok pu-
bliczny. W świetle prawa matka powinna była zapytać mnie o zgodę na upu-
blicznienie zdjęcia czego nie zrobiła. Rozumiem, że rodzice mają potrzebę
pochwalić się swoimi dziećmi. Zdaję sobie również sprawę, że w pewnym
sensie jestem osobą publiczną, mimo to z trudem toleruję takie sytuacje. 
Z premedytacją unikam wszelkich portali społecznościowych i nie chcę być
„ogólnie dostępna”. Podobnie czuła pani H. Na widok aparatu reagowała
ucieczką. Zanim na stronie przedszkola ukazały się zdjęcia H. wcześniej
sprawdzała czy czasem na którymś z nich jej nie ma. Jeśli tak bezzwłocznie
je usuwała. Przez swoją „alergię” do pozowania narażała siebie na liczne żarty
jednak ja ją rozumiałam. H. była już w zawansowanym wieku i jej zdaniem
niespecjalnie się prezentowała. Kiedyś była piękną, zgrabną kobietą, nie po-
dobną do otyłej starszej pani jaką z biegiem lat się stała. H. nie godziła się ze
zmianą wyglądu i z tego powodu bardzo cierpiała. Nie chciała by w takim
stanie ją uwieczniać, wstydziła się wystającego brzucha, czerwonego nosa.
Oczywiście przesadzała, pomimo tuszy prezentowała się jeszcze całkiem nie-
źle. W duchu jednak solidaryzowałam się z H. Obie uważałyśmy, że nasze
ciała stanowią NASZĄ własność. 

Wszechobecna moda na fotografowanie, jednocześnie wymusza zgodę
na niemal dowolne „szafowanie” cudzym wizerunkiem. Tym samym w jakimś
sensie pozbawia się nas prawa decydowania o sobie. A ja szanuję siebie, nie
zawsze się sobie podobam, nie chcę się „poniewierać” gdzieś w przestrzeniach
Internetu. Widziałam wiele niekorzystnych zdjęć o których ich bohaterowie
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woleliby zapomnieć. Może przemawia do mnie brak dystansu do własnej
osoby i zwykła nadwrażliwość? 

Alinko, dbaj o siebie i ja również dziękuje za troskę. Powinnaś poświęcać
dla siebie zdecydowanie więcej czasu. Rozumiem, że opieka nad wnukami
to sprawa priorytetowa, ale nie powinna odbywać się ona Twoim kosztem.
Jeśli bóle się powtórzą, nie zwlekaj i idź do lekarza.

e-mail Niedziela 07.06.2015 r.

Hej,

ch ta moja nieszczęsna podwyżka… Alinko nie miałam jeszcze okazji do
rozmowy. Właścicielka dotąd się nie pojawiła, a wołałabym tej sprawy nie

załatwiać przez telefon. Widać w tym roku nie jest dane mi się wzbogacić.
Pytałaś o mego męża. Niestety wyjazd był konieczny. Musimy postawić

na nogi gospodarkę teścia. D. odziedziczył dom i niewielki kawałek ziemi.
Teraz należy właściwie o to zadbać. Żyjemy skromnie, wszystkie oszczędności
przeznaczamy na remont i nową zabudowę. W przyszłości być może prze-
niesiemy się tam na stałe, obecnie mieszkam w mieście. Moja ciotka wyemi-
growała do W. i udostępniła mi swoją kawalerkę. Do pracy mam zaledwie
minutę drogi gdyż przedszkole znajduje się naprzeciwko. Mieszkanie jest
utrzymane w dobrym stanie, mąż postarał się aby było w miarę funkcjonalne
chodź z początku wydawało się to trudne ze względu na mały metraż. Polu-
biłam to moje skromne gniazdko i choć lokal znajduje się na parterze czuję
się tu bardzo bezpieczna.

Alinko, pamiętam doskonale Twój wpis na forum nauczycieli przed-
szkola.pl, którym przykułaś moją uwagę (od niego zresztą zaczęła się nasza
cenna znajomość). Napisałaś: samotność była mi obca do czasu kiedy przed-
szkole było moim domem. Zastanowiłam się nad tym zdaniem i zdałam sobie
sprawę, że Bajka to w pewnym sensie mój dom. Kameralne przedszkole 
w którym „zrodziłam” się i dojrzewałam. W ciągu ostatnich pięciu lat w moim
życiu zmieniło się wszystko: wyszłam za mąż, miejsce zamieszkania zmienia-
łam trzy razy, traciłam znajomych i zyskiwałam nowych. Jedynie Bajka w tym
czasie była stałym elementem. Wrosłam w to miejsce jak drzewo i teraz ciężko
jest mnie przesadzić. Może tylko udaję, że szukam nowej pracy, a w rzeczywi-
stości pragnę pozostać tu gdzie jestem. Może z czasem stanę się jak pani H.,
która z rozrzewnieniem wspominała dawne czasy kiedy wychowywała kolejne
pokolenia dzieci. Nie myśl, że Bajka jest czy była lekką i miłą bajką jakie czyta
się dzieciom przed snem. Moja bajka była raczej z tych rodzaju Braci Grimm
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gdzie sprawiedliwość często przegrywała z prawem silniejszego zaś lojalność
i uczciwość nader często uznawano za naiwność i głupotę. Tak więc jest to
historia momentami straszna i okrutna głównie za sprawą nierównego po-
działu sił, obawy utraty pracy czy zwykłego dyletanctwa. Przedszkola nie są
krainami, które zamieszkują jedynie dobre wróżki, hojnie sypiące magicznym
pyłem życzliwości. Przedszkola to miejsca w które trafiają „nauczycielki 
z powołania”, a także osoby zupełnie przypadkowe. Te pierwsze odkryją po-
kłady możliwości drzemiące w tym zawodzie, drugie będą chciały tylko
„przeczekać” trudne czasy. Planując przyszłość nie brałam pod uwagę, że
mogę się znaleźć właśnie tutaj, a jednak życie potoczyło się tak, że finalnie
zostałam „panią przedszkolanką”. Miałam ukończone studia pedagogiczne 
i szukałam pracy. Jedna z moich sióstr wyłudziła od znajomej numer telefonu
do właścicielki nowopowstałej Bajki. Dziewczyna starała się tam o pracę
czym pochwaliła się M., ta zaś zmyśliła na poczekaniu, że nasza siostra E.
usiłuje zapisać dziecko do tegoż przedszkola nie ma jednak kontaktu. Kole-
żanka nie przeczuwając podstępu udostępniła przedszkolny numer. Na drugi
dzień skontaktowałam się z właścicielką i miesiąc później podpisałam
umowę. Prawdę mówiąc dziwiłam się, że zostałam zatrudniona. Nie posia-
dałam doświadczenia ani właściwych kwalifikacji (wkrótce uzupełniłam wy-
kształcenie). Gdyby nie usilne namowy M. pewnie nie skontaktowałbym się
z pracodawcą. Zadzwoniłam bo uznałam, że jestem jej to winna. Moje pierw-
sze dni pracy były przerażające. Zupełnie nie wiedziałam jak mam postępo-
wać, a jeśli już działałam to nie byłam pewna czy robię dobrze. Nieocenioną
pomocą okazała się być pani H., która – mająca zrozumienie dla dopiero
raczkujących koleżanek – wprowadziła mnie powoli w arkana przedszkola.
Wspierała nas pod każdym względem. Miała wspaniałe przygotowanie dy-
daktyczne i całym sercem kochała ten zawód – nauczycielka z krwi i kości,
dobra wróżka. Jej przeciwwagą była rówieśniczka, którą w mojej bajce nazwę
starszą i złą siostrą Kopciuszka. Dziewczyna pyszałkowata, zawistna i sprytna.
Miała świetny kontakt z dyrekcją i na tym „żerowała”. Kąśliwymi uwagami
podcinała nam skrzydła, sabotowała wysiłki, a gdy to nie pomagało – o ironio
losu – zarzucała „lizusostwo”. Miała w wielkiej pogardzie naszą chęć pracy 
i działała w myśl zasady: „co by tu zrobić, żeby się nie narobić”. Kiedy jednak
przychodziło do zbierania pochwał, ustawiała się przed szereg i bezceremo-
nialnie przypisywała sobie czyjeś zasługi. Takich „siostrzyczek” (w większym
i mniejszym stopniu) poznałam już kilka. Pojawiały się także „dobre anioły”,
dziewczyny z zapałem do pracy, nadgorliwe spełniające swoje obowiązki,
wierzące w sens wykonywanej profesji. Zdałam sobie sprawę, że przedszko-
le to (jak każde inne miejsce) swoisty poligon gdzie ścierają się dwie obce,
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wrogie sobie strony. Jest to przestrzeń gdzie rozgrywają się małe bitwy, porażki
i triumfy. Każdy działa we własnym szeroko pojętnym interesie i dąży do
swych celów sobie znanymi sposobami. Naiwne jest sądzić, że nauczycielki
przedszkola to wyłącznie „złote istoty” pełne serdeczności i miłości do cu-
dzych dzieci. Trafiają tu też „zbłądzone dusze”, które nie znalazły jeszcze dla
siebie odpowiedniego miejsca albo takie, których cechy charakteru (egocen-
tryzm, cynizm, opieszałość, brak wyobraźni) nie pozwalają w pełni realizować
się w zawodzie i przeszkadzają innym ludziom w codziennym funkcjonowa-
niu. Tak czy inaczej jest to wspaniała, fantastyczna szkoła życia, źródło nieraz
ekstremalnych doznań i cennych, unikatowych doświadczeń.

Zapytasz Alinko kim w tym różnorodnym gronie jestem ja? Początkowo
byłam „szarą myszką”, która chowała się pod miotłą licząc, że nikt jej nie 
pociągnie za ogon. Z czasem nabrałam pewności siebie, która rosła propor-
cjonalnie do nabytych kompetencji. Nieśmiałość i chorobliwy brak wiary 
w siebie zastąpiłam asertywnością i absolutnym przekonaniem co do sku-
teczności własnych działań. Dalej jestem myszą, ale taką podrośniętą, wszę-
dobylską, czasem wściubiającą nos tam gdzie nie powinna. Mam rozbiegane
oczka i czasem pyskaty ryjek. Pilnuję swego małego terytorium i nie lubię
nieproszonych gości. Wydaje się być niegroźna i raczej taka jestem chyba, że
sytuacja zmusza mnie do pokazania ząbków. I lubię… koty tj. osoby myślące
samodzielnie, ceniące swoją odrębność i inność. Nie widzę w nich dla siebie
zagrożenia wręcz przeciwnie czerpię z ich odmienności i odwagi bycia sobą.
Nie domagam się od nich zabiegów względem swojej osoby, pozwalam im
bytować obok siebie nie siłując się na udawaną przyjaźń w imię politycznej
poprawności. Alinko jestem zwykłą dziewczyną, która wyrokiem losu do-
łączyła do rzeszy tysięcy pedagogów. Poznałam specyfikę zawodu i ze zdzi-
wieniem odkryłam, że się odnajduję wśród dzieciaków, kredek, pacynek, 
wyliczanek i papierowych muszelek. Przedszkole to przygoda, która okazała
się być najbardziej wdzięczna z tych dotychczasowych, dająca często wiele
radości ale i bólu, nieustannie weryfikująca moją ocenę świata i siebie. Co
może więcej powiedzieć o sobie zahukany introwertyk, który jak ten rak wy-
łaniał się powoli ze swojej bezpiecznej, wygodnej skorupy i to tylko wówczas
kiedy ktoś mu na tą skorupę nadepnął? Wychylał się i szczypał, cofał się 
i znów wyłaniał. Dzisiaj rak porzuciwszy swój pancerz przechadza się dum-
nie, bez pośpiechu nie zważając na znajdujące się obok mocne kraby, grube
ryby i przebiegłe ośmiornice i zjadliwe meduzy. Rak może drży jedynie przed
wszechmocnym władcą burz i mórz – swoim pracodawcą. 

Czy ja już Ci mówiłam, że jestem zodiakalnym rakiem?
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e-mail Poniedziałek 08.06.2015 r.

Cześć,

linko, zaledwie wczoraj na forum A. poruszyła temat dzieci z proble-
mami rozwojowymi. Dziewczyny dzieliły się swoimi doświadczeniami 

i jedna z nich opisała sytuację kiedy rodzic bronił się przed propozycją zdiag-
nozowania dziecka. W mojej grupie zaistniał podobny problem i przeszłam
niemal identyczną rozmowę jak nasza znajoma. A. trafił do przedszkola ja-
kieś dwa miesiące temu. Matka była gotowa rzucić dziecko na głęboką wodę
nie uwzględniając okresu adaptacji. Pierwszego dnia pobytu chłopczyk spę-
dził w przedszkolu osiem godzin. Praktycznie bez przerwy płakał i nie mógł
się uspokoić. Kolejne dni przypominały gehennę zarówna dla nas, A. i grupy.
Matka pomimo naszych próśb nadal zostawiała małego na kilka godzin tłu-
macząc się tym, że musi się zająć młodszym dzieckiem. Kiedy już A. się nieco
przystosował okazało się, że w znacznym stopniu odbiega od dzieci w swoim
wieku. Z początku za taką sytuację winiłyśmy stres jaki przechodziło dziecko.
Z czasem jednak coraz bardziej skłaniałyśmy się ku temu, że rozwój dziecka
jest zahamowany. Trzyletni chłopczyk nie przejawiał żadnym oznak samo-
dzielności: brak reakcji na polecenia, noszenie pampersów, picie z butelki 
a nie z kubka itp. Mama z jednej strony zdawała się być bardzo zaintereso-
wana dzieckiem z drugiej strony miała do nas żal gdy mówiłyśmy jej o jego
niedomogach czy niepowodzeniach. Ciężko było nam się z nią porozumieć,
a A. coraz bardziej odstawał od grupy. Im bardziej uświadamiałyśmy matce
nie dość dostateczny postęp jej synka tym ona śmielej okazywała swoje nie-
zadowolenie. Któregoś razu oświadczyła, że A. miał robione badania na au-
tyzm, który nie został stwierdzony. Na tym temat się skończył – nie ma
autyzmu nie ma problemu. Pracujemy z A. na ile potrafimy ale nie jesteśmy
mu w stanie zapewnić właściwej stymulacji. Naszym zdaniem chłopak po-
trzebuje fachowej rehabilitacji i to jak najszybciej gdyż właśnie ważą się jego
losy. Niestety oboje rodzice zdają się nie dostrzegać problemu a może i nawet
go wypierać. Coś musieli jednak podejrzewać skoro przebadali dziecko. Efekt
jest taki, że matka pozornie nie podziela naszych obaw o A. jednocześnie
kładzie nacisk na naszą z nim pracę; z czego też nas codziennie rozlicza. Zda-
jemy pełną relację z przebiegu dnia: co A. robił, z kim się bawił, co jadł, jakie
prowadziłyśmy zajęcia i na czym one polegały, czy poświęciłyśmy dziecku
wystarczająco dużo czasu. Z kolei nasze prośby o naukę picia z kubka, siu-
siana do kibelka czy nakładania kapci są konsekwentnie ignorowane. Roz-
mawiałyśmy wielokrotnie na ten temat z dyrekcją, ostatecznie napisałyśmy
opinię i występujemy o Wczesne Wspomaganie. Nie sądzę jednak by to było
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wyjście z sytuacji gdyż o prawidłowy rozwój dziecka przede wszystkim po-
winni walczyć rodzice. 

A. otrzyma pomoc jednak uważam, że z uwagi na postawę rodziców nie
będzie ona dostateczna. Do czego zmierzam? Alinko czy w życiu nie jest tak,
że robimy wszystko co tylko możemy by uniknąć bolesnej prawdy z jaką nie
chcemy się zmierzyć? Powiem Ci, że to nie pierwsza taka historia. Miałyśmy
w przedszkolu przynajmniej jeszcze dwa takie przypadki. I w obu sytuacjach
mamy (tak to odbieram) były „złe”, że coś dostrzegamy. Owszem mogę wy-
łącznie skupić się na pozytywach i za każdym razem chwalić dziecko. Tak było-
by wygodnie zwłaszcza dla nas, po co drażnić rodziców? Z drugiej strony czy
mamy prawo się wzajemnie oszukiwać? Można udawać, że wszystko jest w po-
rządku, ale koniec końców ucierpi na tym dziecko. Teraz małe i urocze
z czasem zatraci dziecięcy urok i zmierzy się ze światem do którego to musi
się przystosować. Pewna niemądra mama zataiła przed wychowawczyniami
faktyczny stan dziecka. Dziecko m.in. nie kontrolowało potrzeb fizjologicznych
za co winą matka obarczała opieszałe (lubię to słowo) nauczycielki. Pewnego
dnia zjawiła się babcia chłopca, która bez pardonu obwieściła dziewczynom 
z czym realnie zmaga się dziecko. Dziewczyny doznały ulgi (nareszcie nie były
wszystkiemu winne), ale poczucie satysfakcji mieszało się z niesmakiem. Dla-
czego matki (ewentualnie ojcowie) skrywają prawdę? Odpowiedź – jak mnie-
mam – jest prosta. Nie sądzę żeby rodzicom postępującym w taki właśnie
sposób miało to jakoś ułatwić sprawę, nie jest im ani łatwiej ani wygodniej. 
A może raczej wierzą, że nie ogłaszanie złych „wyroków” osłabi ich złowieszczą
moc zaś dziecko będąc wśród zdrowych rówieśników nabędzie normalne
cechy: dojrzeje, rozwinie się i w końcu wyjdzie na prostą. W końcu dorówna
grupie i wszystko jak za czarodziejskim zaklęciem szczęśliwie się ułoży.

Dzień w pracy byłby całkiem udany, gdyby nie popsuła się jego koń-
cówka. Mama A. nie była zadowolona z faktu, że jej dziecka nie ma na żad-
nym ze zdjęć. Tłumaczyłam, że chłopak chodzi do przedszkola zaledwie od
dwóch miesięcy i w tym czasie odbyła się tylko jedna uroczystość – Dzień
Matki. A. nie brał w niej udziału gdyż dopiero przebiegał proces jego adap-
tacji i w czasie występu siedział na kolanach u mamy. Po za tym na tego typu
imprezach osobiście nie wykonujemy zdjęć, gdyż najczęściej prosimy o po-
moc zaprzyjaźnionego fotografa. Niestety mama poczytała to za permanen-
tne zaniedbanie i nie dała się przekonać. Na szczęście nie pojawiło się u mnie
to dobrze znane, nieznośne poczucie winy na które widać już się uodporni-
łam. Każdego dnia doświadczam wiele różnych czasem skomplikowanych
sytuacji. Z czasem się do nich przyzwyczaiłam, a mimo to zdarza się jeszcze,
że gdy rodzic mi coś zarzuca – słusznie czy nie – to czuję się jakbym była 
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odpowiedzialna za te niepożądane zdarzenia i zwyczajnie czuję się winna.
W takich momentach rozmawiam z moją koleżanką M. (dziewczyną mądrą
i mocno stąpającą po ziemi), która uprzytamnia mi co się właściwie stało 
i w tempie ekspresowym doprowadza do porządku :)

e-mail Wtorek 09.06.2015 r. 

Hej,

ziś w pracy stoczyłam istną batalię o dostęp pobliskich mieszkańców do
przedszkolnego placu zabaw. Wymusiłam na dyrekcji, aby jasno sprecy-

zowała nam zasady użytkowania ogródka przez ludzi z zewnątrz. Moja grupa
bawiła się w najlepsze kiedy przez płotek jakiś młody tata „przerzucił” swoje,
nieznane nam dziecko. Malec miał około dwóch lat i świetnie się orientował
w terenie jednak (pomijając rzecz jasna nas) został tam sam. Zanim zdąży-
łyśmy zareagować taty już nie było, za to po dziesięciu minutach zjawiła się
mama. Nie weszła na plac tylko ze znacznej odległości obserwowała syna.
Ten dokazywał i w którymś momencie wdrapał się na dość wysoką zjeżdżal-
nię. Koleżance i mnie zabiło serce. Bałyśmy się, że chłopak nie utrzyma rów-
nowagi i wreszcie spadnie. Mama zdawała się być nieporuszona. W pewnym
momencie podeszłam do niej (rozmawiałyśmy przez płot) i poprosiłam aby
zabrała dziecko. Spojrzała na mnie z wyrzutem i odrzekła, że jej dziecko jest
cytuję: wprawione i nic mu nie może się stać. Ręce mi opadły, ale nie dałam
za wygraną. Stanowczo oświadczyłam, że jako matka odpowiada za swoje
dziecko i bezwzględnie powinna się znajdować w jego pobliżu gdyż w razie
nieszczęścia z tej odległości nie będzie w stanie zareagować. Mama wówczas
odparła, że: przecież jesteśmy tam my więc syn znajduje się pod opieką. Wów-
czas odezwała się M. i oświadczyła, że w żaden sposób nie jesteśmy upoważ-
nione ani zobowiązane do opieki nad dzieckiem tej pani. Mama jednak dalej
z nami dyskutowała twierdząc, że: skoro już tam jesteśmy to mogłybyśmy
pomóc i wystarczy tylko trochę dobrej woli po czym weszła na plac i ostenta-
cyjnie zabrała swoje dziecko. Zdajesz sobie sprawę Alinko, jakie z M. mia-
łyśmy nietęgie miny. W pierwszej chwili pomyślałam, że rozjuszona mama
jest gotowa udać się do dyrekcji i na nas naskarżyć. Sprawa mogłaby trafić
do samej pani właściciel, która przecież liczy na to, że będziemy zachęcać 
do przedszkola inne dzieci. Zgoda w praktyce mogłyśmy zająć się małym,
czy jednak było by to słuszne tym bardziej, że zamiast poprosić o pomoc ro-
dzic – wykorzystując chwilę naszej nieuwagi – zuchwale „przemycił” swoje
dziecko? Kto by ponosił odpowiedzialność w razie wypadku? Dlaczego 
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niektórym młodym rodzicom tak brakuje wyobraźni i dlaczego wychodzą 
z założenia, że inni (także nieznani) ludzie chcąc nie chcąc są należni im po-
magać. Sama więc udałam się do dyrekcji i prosiłam aby ustaliła zasady 
i normy zachowania w podobnych sprawach. 

Uderzyłam kolanem w kant stołu i teraz kuśtykam. Zapewne zrobi mi
się ogromny, fioletowy siniak i tylko pomarzę o spódnicy. Te moje obicia 
o przedszkolne sprzęty robią się męczące. Myślę, że dzieje się tak ze względu
na sztywność stawów jaka mi ostatnio dokucza. Masz może na tą przypadłość
jakieś sprawdzone patenty? 

Alinko jest już późno, życzę dobrych snów i pozdrawiam :).

e-mail Środa 10.06.2015 r.

Hej,

linko, dzisiaj ku mej radości korzystaliśmy z placu zabaw i miałam okazję
wreszcie się trochę opalić. U nas wśród dziewczyn panuje nieprzemija-

jąca moda na opaleniznę rodem z solarium z kolei za którą ja nie przepadam.
Przy koleżankach wyglądam jak albinos jednak się tym nie przejmuję i na
brązowy kolorek czekam cierpliwie do lata. 

Odświeżałam mieszkanie, co mogłam wyczyściłam. Dbam o porządek
ale tym razem szczególnie musiałam się przyłożyć. Niedługo zawita do mnie
R. właścicielka kawalerki którą wynajmuję. Bardzo sympatyczna kobieta.
Mieszka na stałe we W. i chyba jej się powodzi. Kontaktujemy się czasem ze
sobą przez Skaypa. R. nie założyła rodziny i na stare lata chce zjechać do Pol-
ski w tym celu kupiła mieszkanie. Ja sama czuję się tu bardzo dobrze, jednak
lokal ma pewne wady. Na wiosnę kiedy kończy się okres grzewczy jest bardzo
zimno. Mieszkanie znajduje się na parterze i przez to ciągnie bardzo od pod-
łogi gdyż zaraz pod nią jest piwnica. Czekam aż na zewnątrz zrobi się ciepło
i powietrze się ogrzeje. Niestety ziąb jest straszliwy, ratuję się ciepłymi na-
pojami i kocami. Kiedy ostatnim razem był tu mój mąż przywiózł mi dywan,
który zajmuje całą powierzchnię podłogi. Trochę izoluje i pomaga, ale to roz-
wiązanie nie wystarcza. Po za tą niewygodą w mieszkaniu jest mało światła
dziennego, za sprawą bloku z naprzeciwka. Z tego względu musiałam pozbyć
się mojego ukochanego fikusa, którego pielęgnowałam przez lata. Zdumie-
wające jak można się przywiązać do rośliny. Kwiat z braku światła tracił liście
i szykował się do śmierci. Chcąc temu zapobiec, wywiozłam fikusa do siostry.
Oprócz światła nie mam również dostępu do anteny telewizyjnej, a co za tym
idzie nie oglądam telewizji. Administracja zlikwidowała antenę zbiorczą 
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i mieszkańcy są zmuszeni korzystać m.in. z telewizji kablowej. Niestety kiedy
chciałam założyć „kablówkę” napotkałam na trudności i niedomówienia 
w efekcie czego zupełnie straciłam zaufanie do firmy. Warunki umowy były
niejasne i praktycznie zmieniały się z dnia na dzień. Mieszkam tak więc już
jakiś czas bez TV i choć czasem mi jej brakuje to mogę śmiało stwierdzić, że
i tak da się żyć. Ten brak rekompensuje sobie Internetem bez którego – jak
już wiesz – nie umiem funkcjonować. Serfowanie po Sieci daje tyle możli-
wości, że można spokojnie się obejść bez innych mediów. Największą zaletą
Internetu jest to, że można poznać tam ludzi i nawiązywać przyjaźnie i Ty
Alinko jesteś właśnie taką moją internetową przyjaźnią :) 

Dobranoc.

e-mail Czwartek 11.06.2015 r. 

Witaj,

linko, pytasz dlaczego w wiadomościach do Ciebie ostatnio niechętnie
poruszam temat dzieci. Dzieje się tak dlatego, że – jak to zwykle bywa

co roku – jestem rozdarta. W naszym przedszkolu przyjęło się, że dzieci nie
przechodzą wraz ze swoimi paniami, które w kolejnym sezonie otrzymują
pod opieką nowe dzieci. A zatem moje obecne 2,5-latki od nowego roku
szkolnego przejdą do innej sali i będą miały inne panie. Z kolei do mnie trafi
„świeża” tura Maluchów, które od początku będę do wszystkiego przyuczać.
W duchu uważam to za krzywdzące, podobnie uważa też większość rodzi-
ców. Krzywdzące dla mnie ponieważ nie dane mi jest cieszyć się postępami
dzieci, towarzyszyć im w dalszym rozwoju, korzystać z owoców mojej pracy.
Krzywdzące dla dzieci gdyż zmuszone są przyzwyczajać się do nowych wa-
runków i często – przynajmniej do pewnego momentu – bardzo za nami
tęsknią. Co roku kiedy zbliża się czerwiec po ciężkich kilku miesiącach pracy
z przerażaniem uświadamiam sobie, że niedługo przyjdzie mi się z nimi roz-
stać. Kiedy doświadczyłam tego pierwszy raz o mało z bólu nie pękło mi
serce, dosłownie nie mogłam się z tym pogodzić. Przeżyłam to tak bardzo,
że kiedy w następnym roku pojawiły się nowe dzieci byłam im wręcz nie-
chętna i dopiero po jakimś czasie byłam w stanie je zaakceptować i polubić.
Ten miesiąc jest ostatnim kiedy mogę się cieszyć jeszcze obecną grupą, tym-
czasem już odczuwam smutek z powodu rychłego pożegnania. Obiecałam
sobie, że nie będę zbytnio przywiązywać się do dzieci, nie są one w końcu
moje. Jednak człowiek chcąc nie chcąc się z nimi zżywa, rosną one na naszych
oczach, martwią, złoszczą, bawią i cieszą. Po za tym moja praca przypomina
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niekończącą się historię kiedy, co rusz uczę dzieci podstaw i nie mogę w pełni
– jak już to mówiłam – cieszyć się efektami własnej pracy. „Okiełznane” i sa-
modzielne dzieci w następnym roku trafiają do innej grupy i z rezultatów
moich wysiłków korzysta już ktoś inny. Dlatego trudno mi mówić o dzie-
ciach. Nie chcę się mierzyć ze smutkiem i żalem jakie przyjdzie mi doznawać.
Czy P. będzie pamiętał ile kosztowało nas oduczenie go od pieluch? Miał już
trzy lata, a mimo wszystko mama nie zamierzała z nich rezygnować. Uległa
dopiero wtedy kiedy zdradziłyśmy jej, że z powodu pieluszek śmieją się z P.
inne dzieci. Czy D. przypomni sobie, że wystarczyło tylko jedno spojrzenie
jego oczu byśmy domyśliły się co ono oznacza? Czy M. będzie pamiętać, że
pod żadnym pozorem nie można gryźć i szczypać dzieci? A czy O. kiedyś
ktoś uświadomi jak bardzo cieszyłyśmy się kiedy zaczęła wypowiadać pierw-
sze słowa na które wszyscy czekali tak długo? Kto weźmie na kolana B. kiedy
on będzie tego potrzebował mimo, że jest nieśmiały i o to nie poprosi? 

Dokończyłam porządki, umyłam okna, odkurzyłam dywany. Chciałam
jeszcze ugotować zupę (nie gotowałam nic od dłuższego czasu), ale nie star-
czyło mi sił. Dni mijają mi niezmiernie szybko, urlop już tuż, tuż. Mąż w te
wakacje – ze względu na pracę – nie uraczy mnie swoim towarzystwem i nie
mam jakiś specjalnych planów. Bez niego raczej nigdzie dalej wolałabym się
nie wybierać. Odwiedzę na pewno moją przyjaciółkę jeszcze z czasów stu-
diów. Mieszka wraz rodziną na wsi pod B. To wspaniali, prości ludzie, zasłu-
gują na wszystko co najlepsze, ale niestety od dłuższego czasu interes nie
bardzo im idzie. Prowadzą nieduże gospodarstwo rolne, nie ma z tego zbyt
wiele dochodów, starcza na tyle, żeby się utrzymać. Znajoma zaraz po stu-
diach zaczęła szukać pracy. Starała się w wielu miejscach, niestety dotąd 
(a minęło sporo lat) nie znalazła zatrudniania. G. bardzo żałuje, że zdecydo-
wała się na studia pedagogiczne. Pilna nauka nie zagwarantowała jej pracy.
To bardzo zaradna, inteligenta kobieta. Jestem pewna, że byłaby znakomitym
pracownikiem gdyby tylko ktoś dał jej szansę. Myślę, że przyczyna niepowo-
dzeń G. nie tkwi w jej wykształceniu, a w poważnej nadwadze na jaką cierpi
od dziecka. Pracodawcy być może sądzą, że otyłe osoby nie będą w stanie 
w pełni i wydajnie spełniać swoich obowiązków. Mogą myśleć, że to są osoby
leniwe i mało ambitne, skoro do tej pory nie uporały się ze swoją tuszą. 
G. nie zapracowała na swój wygląd jedząc ponad miarę. Tycie zaczęło się
zaraz po wypadku jakiemu uległa mając pięć lat. W jej przypadku otyłość
ma podłoże psychiczne. Natomiast z przerażeniem obserwuje jaką krzywdę
wyrządzają rodzice swoim jeszcze bezbronnym dzieciom. Na pierwsze śnia-
danie dorośli nagminnie serwują swoim pociechom takie „rarytasy” jak:
pączki, słodkie bułeczki, słodzone napoje, chrupki i chipsy. Dzieci zasiadając
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w przedszkolu do właściwego śniadania nie mają już miejsca na nic. Kanapka
z pasztetem jest mało apetyczna, mleczna zupa zbyt mdła, a twaróg za tłusty.
Z dziećmi często trzeba negocjować i napocić się żeby raczyły zjeść. Trochę
lepiej ma się sprawa z obiadem. Zupy cieszą się powodzeniem w zależności
od rodzaju. Z talerzy znikają ziemniaki, ale prawdziwą furorę robi mięso pod
każdą postacią, surówek – o zgrozo – nikt nie rusza. Jaką przyszłość mają 
te dzieci? Ich żołądki dostatecznie wypełniają się podczas podwieczorku
kiedy pojawiają się faworki, maślanki i ciasteczka. Dziecko może nie jeść
przez cały dzień, ale nie odmówi herbatnika. Spędzam wiele czasu zachęcając
dzieci do jedzenia. Zależy mi na ich zdrowiu. Po za tym rodzice stale rozli-
czają nas z tego co i ile zjadły. Zastanawiam się jak sprawy jedzenia trakto-
wane są w ich rodzinnych domach i na ile nasze starania są wspierane przez
samych rodziców. 

Alinko, posłuchaj pana doktora i odpocznij. Przykro mi, że musiałaś prze-
łożyć wyjazd do stolicy, ale Warszawa z pewnością będzie na Ciebie czekać :)

Pozdrawiam.

e-mail Piątek 12.06.2015 r. 

Hej,

ieszę się, że szefowa wypłaciła Ci pieniądze i sprawa jest już zakończona.
Zachciało Ci się Alinko dorabiać na stare lata. Jeżeli masz – ze względu

na stan zdrowia – trochę więcej wolnego czasu i chciałabyś go wykorzystać
to M. wyszła z inicjatywą utworzenia internetowego klubu dla poznańskich
przedszkolanek, także tych już nieaktywnych zawodowo. Alinko, jesteś na
miejscu i świetnie mogłabyś wpasować się w tą akcję. Masz wiele, ciekawych
pomysłów i wciąż tryskasz energią. Myślę, że byłabyś dla M. cennym nabyt-
kiem i było by z Ciebie jeszcze wiele pożytku. 

Pytasz czy w związku z przechodzeniem dzieci do innych grup nie da-
łoby się czegoś zrobić. Niestety nie ponieważ wcześniej były już takie próby.
Rodzice pisali listy, prośby, organizowali zebrania. Nasza właścicielka pozo-
stała jednak nieugięta. Uważa, że dzieci należy przyuczać do zmian już od
najmłodszych lat gdyż to wyrabia ich charakter. Rodzice z mojej grupy po
raz trzeci z rzędu apelowali w tej sprawie i nic nie udało im się wskórać. Pod
koniec tamtego roku zaczęły się intensywne pertraktacje. Pewnego razu
mamy zawiedzone niewzruszoną postawą „góry” bardzo się wzburzyły i (jak
to zwykle bywa w tych przypadkach) groziły, że jeśli właścicielka nie zgodzi
się ustąpić przeniosą dzieci w inne miejsca. Atmosfera przez dłuży czas była
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bardzo napięta, a pani właściciel miała się nad czym głowić. I była już skłonna
ulec, ale w międzyczasie pojawiły się nowe okoliczności. Otóż mamy wzbra-
niały się zwłaszcza przed jedną z wychowawczyń, do której miała trafić moja
grupa. Pani jest w moim wieku i słynie głównie ze swego charakteru. Nader
często wykazywała się arogancją wobec rodziców, co w końcu wzbudziło ich
ogólną niechęć. Rodzice alarmowali dyrekcję o problemach w komunikacji 
z nauczycielką jednak ta nie reagowała naiwnie wychodząc z założenia, że wina
stoi po stronie rodziców. Dyrektor z nielubianą nauczycielką łączą więzi ro-
dzinne. Być może to było przyczyną zaniechania przez dyrekcję działań wobec
narastającego problemu. Sprawa znalazła swój finał na zebraniu kiedy matki
jednomyślnie ogłosiły, że nie życzą sobie by ta pani zajmowała się ich dziećmi,
a chcą by grupę dalej kontynuowały aktualne panie w tym ja. Niestety było to
nie w smak dyrekcji z którą od dłuższego czasu nie potrafiłam znaleźć wspól-
nego języka. Mój wrodzony introwertyzm niefortunnie został odebrany jako
zwykła nieżyczliwość. Natomiast ja zostałam zrażona przymusową integracją,
którą poczytałam za zamach na swoją autonomię. Jestem osobą, która czuje
respekt do przełożonych, trzyma z nimi dystans i woli się nie spoufalać. Nie
chciałam brać udziału w prywatnych zebraniach kadry już po pracy gdzie pa-
nuje luźna atmosfera. Tego typu spotkania nie stanowią dla mnie rozrywki
wręcz przeciwnie nużą mnie i męczą. Nie znaczy to jednak, że nie lubię ludzi
po prostu unikam dwuznacznych sytuacji. 

Wykonywaną pracę traktuję bardzo formalnie, nie szukam na siłę przy-
jaciół, nie zabiegam o niczyje względy. Wielokrotnie widziałam jak zbytnia
poufałość z czasem nastręcza samych problemów. Kiedy pojawia się jakaś
nieprzyjemna sprawa, którą należy wyjaśnić udaję się do osoby, której ona
dotyczy. Jeżeli godzi ona w interesy mojej grupy śmiało dochodzę swoich
praw, których nieraz trzeba zażarcie bronić. Inaczej się dzieje kiedy pracow-
nicy pozwalają sobie na zbytnią zażyłość i rezygnują z pewnych stanowczych
rozwiązań, zapewne w obawie o bliską relację – przykładowo – z koleżanką,
która może się obrazić. Mimo, że jestem zatwardziałą służbistką to jednak
robię tutaj pewne wyjątki, zaprzyjaźniłam się choćby z M. Jednak moja ewen-
tualna przychylność wynika z naturalnego biegu rzeczy. Tak więc pani dy-
rektor nie rozumiejąc zawiłości mojej skrytej duszy uznała, że jestem osobą
wyobcowaną a nawet buntowniczą oraz zagrażam stałości więzów pracow-
niczej kadry. Mimo, że starałam się ocieplić mój wizerunek – starałam się
być kulturalna i miła – nijak nie mogłam „przedrzeć się” przez to mylne 
i krzywdzące (jak mniemam) wyobrażenie. Dyrekcja po dziś dzień zachowuje
wobec mnie dystans, a w powyższej sprawie (dotyczącej niechcianej przez
matki wychowawczyni) konsekwencjami obarczyła głównie mnie. Nigdy
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otwarcie nie domagałam się dalszego prowadzenia grupy, niemniej po cichu
na to liczyłam. Miałam paroletnie doświadczenie w pracy z trzylatkami, 
a praktyka w grupie starszej mogłaby mnie tylko wzbogacić. Znając jednak
zdanie właścicielki nie powarzyłam się w żaden sposób ingerować w jej de-
cyzję. Dostosowałam się i starałam się wykazywać na przypisanym mi polu.
Dyrekcja natomiast uznała, że skoro mamy opowiadają się za moją osobą 
to musiałam maczać w tym palce i że taka postawa jest wielce niewłaściwa. 
Z kolei właścicielka – mająca już dość corocznych zmagań – uznała, że nie
należy ustępować rodzicom, którzy z czasem mogliby żądać od niej coraz wię-
cej. Tak więc za podpowiedzią – jak sądzę – pani dyrektor znalazła inne roz-
wiązanie i postanowiła zastosować roszady. I nie miałabym nic przeciwko
gdyby nie jeden fakt. W czasie gdy rozgrywały się nasze poszczególne losy,
nieakceptowana nauczycielka co rusz oznajmiała dyrekcji, że nie życzy sobie
pracować w grupie najmłodszej i jej prośba została wysłuchana. Moją sugestię
zaś pominięto. Proponowałam aby do grupy starszej przesunięto wychowaw-
czynię z mojej grupy i w ten sposób chociaż częściowo zaspokoić żądania 
rodziców. Moja niechęć do zmian i poczucie bezpieczeństwa wzięły górę,
chciałam zostać na swoim miejscu. Liczyłam, że to rozwiązanie przypadnie
właścicielce do gustu i spokojnie czekałam na jej werdykt. Gdyby wszystko
poszło według mojego panu, ktoś musiałby wypełnić lukę po koleżance. Na-
uczycielka – ta której mamy nie chciały – mogłaby „wskoczyć” na wolne miej-
sce i problem byłby rozwiązany. Niestety, dziewczynie było to nie w smak,
zwyczajnie nie miała ochoty ze mną współpracować. Nie mogła zostać w Star-
szakach, nie chciała pracować ze mną, a także nie godziła się na pracę w Ma-
luszkach (praca w tej grupie wymaga ogromnego wysiłku fizycznego). 

Dyrekcja mając twardy orzech do zgryzienia (przy tym licząc się ze zda-
niem koleżanki, ale już nie moim) w końcu wybrała rozwiązanie, którego się
nie spodziewałam. Kiedy zapadł ostateczny wyrok i stało się jasne kto z kim
ma pracować, pierwszą reakcję jaką poczułam było uczucie porażki, wcie-
kłości, a nawet chęć natychmiastowego złożenia wymówienia z pracy. Otóż
ja rokrocznie chwalona przez rodziców, lubiana przez dzieci, biorąca czynny
udział w licznych konkursach i imprezach z mojej ukochanej grupy trzylat-
ków zostałam przesunięta do grupy najmłodszej zaś wychowawczyni, która
nie sprawdziła się w oczach rodziców otrzymała moje miejsce! Bolało mnie
to tym bardziej, że nikt nie porozmawiał ze mną na ten temat, ani zanim
podjęto decyzję ani też po niej. Dyrektor widząc moją reakcję w ciągu kilku
minut opuściła przedszkole. Przez następne dni koleżanki „serdecznie” mi
współczuły, a ja ubolewałam nad swoim losem. Grupa Maluszków była 
najmniej pożądana przez nauczycielki i żadna nie chciała jej prowadzić. 
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Zostałam postawiona oto w takiej sytuacji: zamiast zostać doceniona, zosta-
łam ukarana. I nie ma w tym przesady bo też tak odbierały to pozostałe wy-
chowawczynie a także zdegustowani rodzice. 

Ostatecznie prowadzę grupę Maluszków lecz kiedy mam trudniejsze dni
biję się z myślami czy może jednak nie powinnam była wtedy zrezygnować.
Przez te wszystkie lata starałam się być lojalna wobec swojego przedszkola do
tego stopnia, że nie występowałam o dni wolne ani nie uczęszczałam na zwol-
nienia lekarskie. Tymczasem zostałam potraktowana jak przedmiot, który
można przestawić w każde inne miejsce w dowolnej chwili. Kochałam moje
trzylatki, kochałam moją salę. Miałam ściśle określony system i plan pracy.
W najgorszych snach nie spodziewałam się, że za tą posługę zostanę posta-
wiona w sytuacji gdzie priorytetem jest zmienianie o czasie pieluszki.

e-mail Sobota 13.06.2015 r.

Hej,

pędzam to błogie, letnie popołudnie w domu. Jutro do Polski ma przyle-
cieć R. i w niedługim czasie spodziewam się „kontroli”:). 
W pracy dzień jak każdy, naprawdę lubisz tego słuchać? Wiesz dobrze,

że na co dzień nic u mnie nadzwyczajnego się nie dzieje. Co do ostatnich
moich wynurzeń to oczywiście, że zareagowałam. Przy najbliższej okazji ku
niezadowoleniu dyrekcji poszłam rozmówić się właścicielką. Nie zmieniła
decyzji, „połechtała” mnie tylko mówiąc, że grupa Maluszków jest najważ-
niejsza bo rokuje na przyszłość i w żaden sposób nie powinnam czuć się 
pokrzywdzona. To miał być raczej taki „awans” tyle, że bez podwyżki. Zaak-
ceptowałam moje nowe stanowisko jednak od tamtego momentu nie jestem
już taka sama, zostałam… złamana. To zdarzenie odwróciło mój porządek
rzeczy i uświadomiłam sobie jak niewiele znaczę w miejscu gdzie w porów-
naniu zresztą znajdowałam się najdłużej. Przełknęłam to Alinko, tak jak po-
łyka się gorzki lek. Przepłakałam kilka nocy, pożaliłam się do mamy i sióstr,
otarłam łzy i wzięłam się do pracy. Life is brutal.

Dzisiaj gościłam u siebie R. Zaproponowałam żebyśmy wyszły na mia-
sto. Spędziłam miły wieczór w dobrym towarzystwie. Tak rzadko mam okazję
do wyjścia. Odkąd mąż jest za granicą moje życie towarzyskie praktycznie
nie istnieje. Ponadto w G. dobra zabawa zdarza się sporadycznie. Na co dzień
nie organizuje się tu imprez kulturalnych, a jeśli już to bardzo rzadko. Na
miejscu mamy małe kino, dwie względne pizzerie, dwa bary karaoke (żadne
rarytasy) i M. – bardzo elegancką restaurację, chętnie odwiedzaną przez 
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naszych pedagogów. Niedawno umówiła się ze mną w M. koleżanka (polo-
nistka pracująca w gimnazjum). Ucieszona, że będę miała okazję się wyszy-
kować, wystroiłam się w stylową pudrowo różową sukienkę. Kiedy już
znalazłyśmy się na miejscu koleżanka zorientowawszy się kto znajduje się 
w środku, poprosiła abyśmy jednak udały się gdzie indziej. Nie byłam za-
chwycona, M. to lokal na poziomie gdzie zbiera się cała „śmietanka towa-
rzyska” G. Chciałam popatrzeć na ludzi, zobaczyć kto aktualnie bywa, dobrze
zjeść. Dałam się jednak przekonać A., która zmianę zdania argumentowała
tym, że krępowałaby ją obecność znajomych nauczycielek. Koleżanka stwier-
dziła, że chciałaby mi się trochę pozwierzać zwłaszcza na temat problemów
zawodowych. Obawiała się, że mogłaby zostać „przyłapana” i chciała mieć
swobodę. Udałyśmy się do pizzerii gdzie atmosfera była mniej oficjalna. Ze
względu na elegancki strój czułam się tam trochę nieswojo, nie pasowałam
do „wyluzowanego” grona. Znajoma za to miała możliwość wygadania się, 
a ja zjedzenia nienajgorszej pizzy. Spotkanie to po raz kolejny uświadomiło
mi w jakim na prawdę znajdujemy się położeniu. Mieszkając w tak małej
miejscowości jak nasza każdy uważa na słowa. Wieści rozchodzą się w mgnie-
niu oka i nikt tu nie jest anonimowany. Notorycznie spotykam się z powita-
niem typu: o pani z przedszkola!

Nauczyciele to specyficzna grupa ludzi, którą spostrzega się bardzo róż-
nie. Rok temu kiedy uczęszczałam na kurs Prawa Jazdy mój niemłody już in-
struktor załamywał ręce nad inną kursantką także nauczycielką. Dziewczyna
miała problem ze stosowaniem się do poleceń gdyż podobnie jak ja była mało
uważna i zestresowana. Czego my się o sobie nie dowiedziałyśmy… Instruk-
tor wielokrotnie powtarzał, że najbardziej oporne do nauki są właśnie nau-
czycielki, zbyt wyniosłe i niepokorne by się czegoś nauczyć. 

W naszym wypadku to krzywdzące stwierdzenie mijało się z prawdą 
i zapewne miało związek z powszechnym stereotypem mówiącym o rzeko-
mym przekonaniu nauczyciela o swojej wszechwładzy jaką wykorzystuje rów-
nież na innych polach. Problemy w prowadzeniu samochodu moje i drugiej
kursantki nie brały się z braku posłuszeństwa, a raczej z naszych niedosta-
tecznych predyspozycji i zdolności. Instruktor miał już jednak na ten temat
wyrobioną opinię, którą często i głośno wyrażał pomijając inne fakty.

Wrócę do spotkania z R., bardzo sympatyczna kobieta. Opowiedziała
mi trochę o sobie i o tym jak Polakom żyje się we W. Nigdy nie byłam za gra-
nicą i chłonęłam każde jej słowo. Znajoma dała mi do zrozumienia, że choć
mieszka w pięknym i ciepłym kraju to nie jest tam do końca szczęśliwa.
Stwierdziła, że rodowici W. niekoniecznie szanują i doceniają naszych roda-
ków. Po za tym z nikim na stałe się nie związała, a co za tym idzie nie założyła
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rodziny. Żegnając się ze mną podziękowała za opiekę nad mieszkaniem i za-
prosiła do siebie do R. Ucieszyła mnie ta niespodziewana propozycja, którą
pochwaliłam się zaraz (za pomocą SMS) do męża. Nie był zachwycony 
i prawdę mówiąc zdziwiła mnie jego reakcja. Zazwyczaj mąż daje mi dużo
swobody i ma do mnie wiele zaufania. Tym razem zareagował bardzo oschle.
Stwierdził, że w I. jest wielu przystojnych mężczyzn, którzy narzucają się
młodym i urodziwym Polkom i on wolałby abym uniknęła takiej sytuacji.
Czyżbym miała być jedną z nich? Wyjazd do R. jak dla mnie byłby największą
i najciekawszą przygodą w życiu. Nie w głowie mi jest zawieranie jakiś dwu-
znacznych znajomości. Chcę tylko zobaczyć inny, egzotyczny kraj. 

Plany podróży do W. odkładam na potem. Teraz muszę skupić się na
mamie, której ostatnio dolega słaby wzrok. O ile dopisze mi pogoda to po-
staram się ją jutro odwiedzić. 

Pozdrawiam i do jutra :).

e-mail Niedziela 14.06.2015 r. 

Witam roztańczoną koleżankę :)

estem pod wrażeniem. Masz już za sobą pierwszą lekcję Zumby. Jestem
bardzo ciekawa jak Ci poszło. Uważam, że ruszać się należy w każdym

wieku, a ten taniec jest modny również u nas. O ile zaproszenie R. do R. bę-
dzie aktualne, zamierzam z mężem pertraktować. Oprócz swoich zupełnie
bezzasadnych obaw powinien wziąć pod uwagę moje położenie. Tak po
prawdzie od dłuższego czasu jestem zmuszona radzić sobie sama. To mąż
podjął decyzję o wyjeździe, którą zaakceptowałam jednak bez większego 
entuzjazmu. 

Moja druga połowa wyjechała w marcu i odtąd ze wszelkimi sprawami
życia codziennego zmagam się sama. Czasem zagląda do mnie szwagier 
z żoną, którzy na prośbę męża służą mi pomocą. Staram się jednak nie obar-
czać ich swoimi problemami gdyż nie dawno urodziło im się dziecko i rzecz
jasna mają oni własne sprawy. Po za tym rzadko kiedy wychodzę sama 
z domu. W naszym wieku ludzie spotykają się parami i jako tymczasowy sin-
giel czułabym się niezręcznie w „parzystym” towarzystwie. Z reguły w wol-
nych chwilach odwiedzam dwie zaprzyjaźnione koleżanki no i moje dwie
siostry (trzecia, najmłodsza wyemigrowała do A.). Zwykle jednak zaszywam
się w swoim „gniazdku”. Czytam książki albo korzystam z obszernych moż-
liwości Internetu. Ostatnio zainteresowały mnie audycje na temat zdrowia,
ale o tym innym razem. Tak więc Alinko, nie mam zbyt wielu okazji do roz-
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rywek, a chciałabym w jakimś stopniu urozmaicić to moje nudne życie. Pro-
pozycja R. podoba mi się bardzo i chciałabym z niej skorzystać. Mąż powinien
to zrozumieć tym bardziej, że dostał ode mnie kredyt zaufania, który teraz
ma okazję zwrócić. Nie chcę spędzić tych wakacji nijak. Chciałbym wrócić 
z urlopu i móc pochwalić się tym gdzie byłam. Nie zabawiłabym w R. dłużej
jak tydzień i byłabym pod dobrą opieką. 

Niestety Alinko nie posiadam Prawa Jazdy. Zrezygnowałam gdyż nie-
powodzenia kosztowały mnie tyle stresu, że miałam już pierwsze objawy ner-
wicy. Oczywiście, że utrudnia mi to życie nawet bardzo. Przykładowo chcąc
tak jak dziś odwiedzić mamę, muszę iść pieszo dobre dwa kilometry. Ufam
tylko, że jest z tego chociaż korzyść dla zdrowia. 

Do jutra Alinko, zajrzę jeszcze na forum.

e-mail Poniedziałek 15.06.2015 r.

Cześć,

turystycznie rozwija się całkiem od niedawana. Już wcześniej istniało
tu (jedyne w województwie warmińsko-mazurskim) uzdrowisko, które

przez lata dla przyjezdnych stanowiło główną „atrakcję”. Obecnie możemy
pochwalić się Centrum Edukacyjno-rekreacyjnym z basenem i halą sportową
oraz nowo otwartą tężnią solankową. Z kolei na P.G. działa ośrodek narciarski
liczący ponad 2000 m tras zjazdowych oraz 5 wyciągów narciarskich (w tym
kolej krzesełkową), a nawet kilometrowy tor saneczkowy. Ironią losu jest, że
większa część G. mimo tego fenomenalnego tworu natury jakim jest owiana
legendą P.G. (który nie powtarza się więcej na tych terenach) nie umie jeździć
na nartach. W zimie do miasta zjeżdżają się amatorzy narciarstwa głównie 
z Warszawy. G. i okolice słyną również z licznych jezior i innych zbiorników
wodnych. 

Są tu również liczne, interesujące zabytki jak pomnik wybitnego filozofa
Immanuela Kanta, Gotycki kościół NMP Matki Kościoła, Wieża Ciśnień 
w której mieści się restauracja i taras widokowy oraz moja faworyta Piramida
w R. Żywo interesuje się starożytnością, archeologią a także religią i kulturą
średniowiecza. Dlatego też to miejsce tak mnie urzeka. R. to malutka wieś
znana ze osobliwej na cały kraj tajemniczej budowli mającej postać rodzin-
nego grobowca. Należał on do zamożnego rodu Farenheidów słynących z za-
miłowania do podróży i sztuki. Zafascynowany Egiptem Baron Fryderyk
postanowił zbudować własną piramidę, wzniósł ją w 1811 roku. Wkrótce spo-
częło tam ciało zaledwie trzyletniej córeczki barona zmarłej na szkarlatynę.
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Niestety następujące po sobie wojny światowe wyrządziły okrutne szkody 
i grobowiec (a wraz z nim ciała zmarłych) uległ totalnej dewastacji. Niemniej
przybywają tu ludzie z całej Polski zarzekający się, że piramida ma cudowną
moc objawiającą się m.in. poprzez cudowne uzdrowienia. Rzekomej mocy
nigdy nie odczułam, jednak miejsce to jest niewątpliwe magiczne i mimo rze-
szy zwiedzających wciąż owiane tajemnicą. Alinko gdybyś miałaś kiedyś chęć
mnie odwiedzić to w pierwszej kolejności zabrałabym Cię właśnie do R. 
Kto wie może przeszły by Ci bóle nóg i nauka Zumby stałaby się jeszcze przy-
jemniejsza?

Moje Maluchy są już całkiem zaradne i mogą już odbywać dłuższe spa-
cery. Jutro wybieramy się na działki gdzie będzie czekać na nich ognisko. 
W przedszkolu trwają przygotowania do imprezy. Odpowiadam z koleżanką
za przygotowanie konkursów i zabaw. Może wesprzesz mnie i podsuniesz ja-
kieś ciekawe pomysły?

Pa :)

e-mail Wtorek 16.06.2015 r.

Hej,

linko dziękuje za liczne podpowiedzi. Przyznaję, że część gier i zabaw
była mi nie znana. Dzięki Tobie „zabłysnęłam” przed dyrekcją kreatyw-

nością, co dało mi dużo satysfakcji. Niestety radosną atmosferę ogniska prze-
rwał niefortunny wypadek w którym ucierpiała koleżanka ze starszej grupy.
Jeden z chłopców podczas konkursu przeciągania liny, naparł na wychowaw-
czynię tak, że ta upadła i doznała bolesnych obrażeń żeber. Poranioną D. za-
brała karetka, a my kontynuowaliśmy imprezę. Tak więc spędziłam dzień
pełen wrażeń i nasunęły mi się pewne spostrzeżenia. Alinko zauważyłam, że
dani ludzie zwyczajnie mają pecha. Koleżanka, która trafiła do szpitala była
tam już nie raz. Przez okres jaki pracuje w Bajce uległa przynajmniej trzem
wypadkom (w tym dwa razy złamała nogę w tym samym miejscu). 

Inna znajoma również z przedszkola ma „talent” do gubienia rzeczy. Na-
gminnie zapodziewa gdzieś telefon, notesy, klucze, długopis. Biega wówczas
po przedszkolu i prosi wszystkich o pomoc w poszukiwaniach. Znam też
przypadki ludzi „urodzonych w czepku” jak jedna wychowawczyni, której
pieniądze i inne dobra dosłownie wpadają w ręce. Pewnego deszczowego
dnia kiedy kierowała się do pracy, chcąc ominąć kałużę, spostrzegła mimo
deszczu zachowane w dobrym stanie 200 zł. Innym razem robiąc zakupy 
w najpopularniejszym markecie w G. (Biedronce), odruchowo zajrzała w po-
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chwycony w locie koszyk. Znajdowało się tam 100 zł i jak mniemam B. miała
darmowe zakupy. Następna z wychowawczyń notorycznie zapada na infekcje.
Jeżeli w przedszkolu pojawia się jakiś wysp choroby jest wielce prawdopo-
dobnie, że dotknie właśnie ją. E. dręczył nawet półpasiec. Mnie z kolei cha-
rakteryzuje szczęście do ludzi. Zawsze wokół mnie znajdzie się osoba gotowa
mi pomóc. Niekoniecznie traktuje to jako dowód sympatii dla mojej osoby.
To raczej pewne cudowne zbiegi okoliczności, które nakładają się na moją
rzeczywistość. Przykładem niech będzie wydarzenie z dnia dzisiejszego.
Chciałam się popołudniu dostać do mamy i pomóc jej w domowych porząd-
kach. Byłam jednak zmęczona wycieczką i pod koniec pracy opadłam z sił.
Troska o mamę wzięła górę i mimo wyczerpania szykowałam się do drogi
(przypominam, że nie jestem zmotoryzowana, a trasa z miasta do P.Ł. liczy
2 kilometry). Wychodząc z przedszkola zagadałam jeszcze M. i poinformo-
wałam ją o moich planach. Traf chciał, że rozmowę słyszała jedna z mam,
która właśnie udawała się do J. (odległej wsi, której droga przebiega obok
domu mojej mamy) i zaproponowała mi „podwózkę”.

e-mail Środa 17.06.2015 r. 

Hej,

linko, właśnie upływa połowa czerwca i przedszkole nasiąka radosną at-
mosferą wakacji. W mojej sali królują pszczółki, motylki, żuczki i inne

(tu daje znać moje zamiłowanie do entomologii) „robaczki”. Moja „wspól-
niczka” przystała na podział obowiązków: ja zajmuję się dekoracjami i po-
rządkami, a M. doprowadza do ładu dokumenty. Podział jak dla mnie
idealny. Nasza współpraca opiera się na symbiozie – relacji korzystnej dla
każdej ze stron. M. jest moim dobrym duchem na którym zawsze mogę po-
legać. Jestem jej wdzięczna bo w miarę bezboleśnie przeprowadziła mnie
przez proces adaptacji w nowej grupie. Przyjaźniłyśmy się już wcześniej, 
a poznałyśmy się na terenie przedszkola. Stażystka M. była dla mnie jedną 
z wielu praktykujących u nas dziewczyn i nie zwracałam na nią szczególnej
uwagi. Pewnego dnia „wpadłyśmy” na siebie w osiedlowym sklepie. 

Nie byłyśmy nawet na „cześć” jednak w tym momencie głupio było udać,
że się nie znamy. Przywitaliśmy się i rozpoczęłyśmy naszą pierwszą rozmowę.
Wkrótce okazało się, że ja i M. to dwie samotne wyspy „dryfujące” na oceanie
przedszkola. 

Ja – niezbyt popularna koleżanka tzw. „służbistka” sztywno trzymająca
się zasad, bez większego poczucia humoru i potrzeby się uzewnętrzniania.
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Przeżywałam bardzo trudny dla siebie okres związany z „posypaniem” się re-
lacji z współwychowawczynią grupy. Z dużo młodszą A. łączyła mnie (w moim
mniemaniu) bardzo dobra relacja do czasu kiedy koleżanka zaczęła nadużywać
mojej cierpliwości. A. otrzymała pracę jeszcze w trakcie studiów. Pamiętam
mój stres jak zaczynałam i chciałam jej tego zaoszczędzić. Łagodnie wprowa-
dzałam nowicjuszkę w realia przedszkola, przyuczyłam do prowadzenia zajęć,
sprawiedliwie podzieliłam obowiązki. A. uczęszczała do szkoły i zmuszona
byłam zamieniać się z nią na zmiany. Godziłam się na to (choć często odby-
wało się to moim kosztem) bo rozumiałam sytuację i chciałam wesprzeć ko-
leżankę. Udana współpraca legła w momencie kiedy zorientowałam się, że 
A. nazbyt często wykorzystuje moją dobrą wolę. Pod różnymi pretekstami wy-
muszała na mnie zamianę godzin pracy (szczególnie pożądana była ranna
zmiana) oraz z różnych rzekomo ważnych przyczyn nie pojawiała się w pracy.
Znalazłam się w sytuacji w której prowadzenie grupy praktycznie spadło na
mnie. A. była obecna wówczas kiedy zbierałyśmy laury. Szukając przyczyn
tego zjawiska zrozumiałam, że moja serdeczność i chęć pomocy została uznana
za – że tak powiem – frajerstwo. Zostałam uznana za osobę bez charakteru:
naiwną, a może nawet głupią w każdym bądź razie na tyle pozbawioną pazura,
aby nie bronić swego interesu. Ciężko było mi zaakceptować takie wyobrażenie
mojej osoby, co bardzo podłamało moje i tak „cienkie” ego. Po za tym czułam
się w pewnym sensie oszukana i zdradzona zwłaszcza, że koleżanka odsuwała
się ode mnie na rzecz nowozatrudnionej wychowawczyni, która cieszyła się
uznaniem i wielką popularnością.

Brak porozumienia, odbijał się na funkcjonowaniu grupy. Miałam wra-
żenie, że staję się zupełnie „przezroczysta” do tego stopnia, że A. mnie nie
zauważała. Nie miałam w koleżance wymaganego wsparcia i czułam się
okropnie. Również M. przeżywała własną traumę. Rozpoczęła pracę i nagle
okazało się, że znalazła się w epicentrum konfliktu jaki toczył się od miesięcy
między wychowawczyniami, a ówczesną dyrekcją. M. nie miała żadnego
związku z brakiem porozumienia kadry z przełożoną, została zatrudniona
w przedszkolu tymczasowo i nic nie wskazywało, że zostanie tu na dłużej.
Niestety koleżanki z pracy oczekiwały od niej jasnej deklaracji: miała się opo-
wiedzieć po jednej ze stron – a jeśli już po stronie dziewczyn – to zacząć od-
powiednio działać. M. jednak chciała pozostać neutralna i jak sądzę całkiem
słusznie. To była sprawa wychowawczyń, które nie powinny były w ten spo-
sób pozyskiwać sojuszników. 

Niestety postawa M. nie została zaakceptowana. Koleżanki mając na
względzie rzekomy brak lojalności, odsunęły ją od siebie ta zaś przyjęła to 
z żalem, ale i godnością. Zatem w tym samym czasie mnie i M. trapiły pro-
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blemy z którymi zmagałyśmy się w samotności. Na szczęście pamiętne spot-
kanie w sklepie z biegiem czasu zaowocowało przyjaźnią dzięki której obie
ofiarowałyśmy sobie wsparcie i pomoc. Przedszkole na przestrzeni lat przeszło
niejedną rotację jednak ja i M. nie dość, że się ostałyśmy to nadal trzymamy
się razem. Przesunięcie mnie z grupy trzylatków do Maluszków miało jeszcze
jeden aspekt. Otóż choć z M. już się lubiłyśmy to jednak – z obawy – o naszą
relację nie chciałyśmy ze sobą pracować. Mogłoby się okazać, że niekoniecznie
potrafiłybyśmy się dogadać. Każda z nas wypracowała własny styl pracy, miała
własne poglądy odnośnie różnych rzeczy i pewne, nieraz irytujące przyzwy-
czajenia. Kiedy zapadła decyzja, że mamy oto wspólnie prowadzić grupę, 
zastanawiałam się jak mam zachować się w tej sytuacji. Postanowiłam, że po-
mimo dłuższego stażu pracy pozwolę się M. prowadzić. Zajmowała się ona
grupą 2,5-latków już dwa lata. Specyfika pracy z dziećmi trzyletnimi, a dwu 
i pół latkami różni się. „Poddałam” się wiec młodszej koleżance i pozwoliłam
się uczyć. Godziłam się na wcześniej już wypracowane normy i zasady pracy,
ewentualnie zgłaszałam pewne propozycje. 

M. nigdy nie nadużyła swojej przewagi i od pierwszych dni naszej współ-
pracy traktowała mnie jak partnera. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że nasze
obawy były bezpodstawne i dziś nie wyobrażamy sobie innego scenariusza.
Sukces zawodowy nie zależy wyłącznie od naszych ambicji, talentu czy wło-
żonego wysiłku. Na rezultaty naszej pracy w dużej mierze wpływają inni lu-
dzie, którzy mogą nam albo podcinać skrzydła bądź wspierać. Najstraszliwsza
rzecz jaka może zaistnieć między współpracownikami to destrukcyjna, wio-
dąca do podziałów konkurencja. Nie wyobrażam sobie hipotetycznej sytuacji
gdzie miałabym rywalizować ze swoją „wspólniczką” o względy dzieci, rodzi-
ców i przełożonych. Jeżeli dobrze wykonuje swoje zadanie, stale się rozwijam,
ciągle jestem pełna pasji i pomysłów to nie ma powodów by zaświadczać 
o swojej wartości w inny sposób. Wychodzę z założenia, że skoro każda z nas
ma tu swoje miejsce to znaczy, że jest tu potrzebna. A nawet gdyby stało się
inaczej to tylko dlatego, że na tego kogoś czeka znacznie lepsze miejsce. Je-
steśmy różne: lepsze, gorsze, inteligentne, proste lub niekoniecznie, przebo-
jowe, bojaźliwe, spokojne, zaczepne. Jesteśmy jak ten wielobarwny dywan,
wyplatany z wielu różnorakich nici. Miejscami gładki i miły, szorstki i sztyw-
ny; a jednak tworzymy całość – swoistą czasoprzestrzeń gdzie rozgrywają się
akty dramatów, komedii, sensacji, romansów a nawet horrorów. Tworzymy
właśnie taką Bajkę, której kolejne rozdziały zapełniają poszczególni bohate-
rowie i proza życia. Taka bajka jest tylko jedna :).
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e-mail Czwartek 18.06.2015 r. 

Cześć Alinko,

drodze do mamy zastała mnie burza. Zmarzłam i przemokłam. Mo-
dliłam się w duchu żeby Pan Bóg uchował mnie od strasznej śmierci.

Może to wydawać się dziwne ale bardzo lubię burze, pasjonują mnie od dziec-
ka. Zdaję sobie jednak sprawę jakie niosą ze sobą niebezpieczeństwo. W końcu
co roku od uderzenia pioruna giną setki ludzi. Sama byłam świadkiem jak ze-
szłego lata płonęła chlewnia sąsiadów kiedy to żywcem paliły się świniaki. Na
szczęście na miejsce dotarłam cała. Dzięki Bogu.

Moja mama to światła kobieta, aktualnie entuzjastka Internetu. Jakiś
czas temu proponowałam mamie zakup komputera i podłączenie do Sieci.
Chciałam by mogła korzystać z tylu możliwości z jakich na co dzień korzy-
stam ja. Opierała się długo, aż uległa. Efekt jest taki, że w domu rodzinnym
pojawiam się głównie z powodu tegoż „szczęścia”. Wystarczy krótki czas bez
dostępu do Sieci by mama zaczęła szukać ratunku. Awarie zdarzają się z róż-
nych powodów. Zanim rozpoczęłam studia ukończyłam dwuletnie studium
informatyczne znam się więc jako tako na komputerach. W pewnych sytua-
cjach faktycznie mogę pomóc i mama chętnie z tego korzysta. Czasem te
usterki krzyżują moje plany jednak nie mam sumienia odmawiać mamie.
Otóż interesuje się ona polityką i działa na licznych internetowych forach,
dzięki czemu nawiązała wirtualne przyjaźnie. Mnie samą polityka zajmuje
w stopniu umiarkowanym. Owszem „czuwam” nad wydarzeniami w kraju 
i śledzę bieżące sprawy. Zwykło się mówić, że polityka to „śliski” temat 
i z tym stwierdzeniem muszę się zgodzić. Rzadko kiedy daje się wciągnąć 
w dyskusje polityczne, staram się ich unikać zwłaszcza w pracy. Dziś jednak
straciłam czujność i włączyłam się w rozmowę dotyczącą konfliktu Rosji 
z Ukrainą. Bardzo szybko tego pożałowałam. Nie dość, że nie doszłyśmy 
z dziewczynami do żadnych wniosków to jeszcze o mało nie rzuciłyśmy się
sobie do oczu. Wojnę na argumenty zakończyłyśmy wtedy kiedy złapałyśmy
się na tym, że stosujemy wulgaryzmy. Jak się domyślasz czuję teraz pewien
niesmak i mam sobie za złe, że wzięłam udział w tej niepotrzebnej, niemądrej
dyskusji. 

Alinko chętnie bym rozpoczęła projekt, który mi podsunęłaś. Dzieci
często nie mają dostatecznej wiedzy na temat ochrony życia zwierząt. W ze-
szłym tygodniu jedna z mam opowiedziała mi jak podczas rodzinnego grilla
G. schrupał żywego ślimaka, biedak przechadzał się akurat po ogródku. Zdu-
mieni rodzice zupełnie nie wiedzieli dlaczego chłopak połakomił się na win-
niczka, jedzenia było pod dostatkiem. Z kolei wczoraj byłam świadkiem
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śmierci pająka, który na swoje nieszczęście przechadzał się po sali. W mgnie-
niu oka dzieci rzuciły się na intruza depcząc go niemiłosiernie. 

Byłam zaskoczona tym niespodziewanym przejawem tegoż okrucień-
stwa. Długo rozmawiałam z dziećmi na temat drastycznego zachowania. 
Najbardziej poruszona byłam ich jednomyślnością i szybką reakcją. Kiedy
zdążyły podjąć decyzję o wspólnym ataku? Czy zabójcze działanie wynikało
ze strachu czy z bronienia terytorium grupy? 

Alinko na pewno przeprowadzę Twój cykl zajęć gdyż widzę, że jest on
jak najbardziej potrzebny. Nie zrobię tego jednak w tym miesiącu gdyż 
w czerwcu mam i tak nadto zajęć. A pro po burz. Mama mojej znajomej wi-
działa na własne oczy piorun kulisty. Dostał się przez komin i wpadł do
kuchni przez drzwiczki od pieca. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta najadła
się strachu tym bardziej, że nie wiedziała co to za niezwykłe zjawisko.

e-mail Piątek 19.06.2015 r. 

Witaj,

astanawiałam się kiedy poruszysz ten temat. Dlaczego nie mam dzieci? 
I co tu powiedzieć? Czas nagli a ja nie mogę podjąć decyzji. Tak wiem

jestem po trzydziestce. Alinko, proszę chociaż Ty mi oszczędź wykładów 
o samotności i szklance herbaty. Jestem tego wszystkiego świadoma i nie
trzeba mi prawić morałów. Nie wątpię też, że byłabym dobrą matką tylko nie
czuję się jeszcze gotowa na macierzyństwo. Może przyzwyczaiłam się do wy-
gody, spokojnych długich nocy, które skraca jedynie dobra muzyka i czytanie
książek. A może ja sama czuje się jeszcze dzieckiem? Może za bardzo wciąg-
nęłam się w wir pracy i boję się, że bez niej nie będę umiała funkcjonować?
Doprawdy nie wiem…

Odwiedziłam dziś starszą siostrę. Dawniej – zaraz po tym jak urodziła
synka – bywałam u niej codziennie. Zakochałam się w siostrzeńcu i często
pomagałam E. w opiece nad małym. Hołubiłam D. do tego stopnia, że mąż
obawiał się, że nie starczy mi miłości do niego jakby nie rozumiał, że miłość
do dziecka i do mężczyzny to są dwie różne sprawy. Moje zaangażowanie
opłaciło się i dzisiaj uchodzę za najukochańszą ciotkę, a siostra ze szwagrem,
co rusz dziękują mi za tamto oddanie i pomoc. Kiedy zaczynałam pracę 
w przedszkolu D. miał cztery lata. E. zastanawiała się czy nie oddać syna do
pięciolatków. Podjęła decyzję i chłopak trafił do „samorządówki”. E. twier-
dziła, że zależy jej na samodzielności dziecka dlatego nie zapisała go do mo-
jego przedszkola gdzie przy nadopiekuńczej ciotce nie mógłby się rozwinąć.
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Nie było to miłe tym bardziej, że ten argument wydał mi się niedorzeczny.
Cóż zrobić? Pogodziłam się z decyzją siostry i skupiłam się na „moich” trzy-
latkach. 

Tymczasem adaptacja D. przebiegała z trudem, E. była nawet gotowa za-
brać z przedszkola syna. Pewnego wiosennego dnia zabrałam siostrzeńca na
spacer. Zeszło nam się trochę i musieliśmy się nieco pośpieszyć bo siostra już
czekała z obiadem. Chłopak jednak się ociągał, w pewnej chwili zwiesił głowę
i orzekł, że nie chce wracać. Zapytałam o co chodzi. Ku mojemu zdziwieniu
D. otworzył się (to chyba była taka pierwsza nasza poważna rozmowa) i zaczął
opowiadać jakie to inne dzieci są mądre, dorosłe, a on wydaje się przy nich
być „głupi”. Na pytanie dlaczego tak uważa odparł, że koledzy w przeciwień-
stwie do niego umieją różne gry i zabawy, piosenki i wierszyki. D. nie rozu-
miał, że dzieci znały je bo dużo wcześniej zaczęły uczęszczać do przedszkola.
Siostrzeniec uznał, że jego niewiedza i brak zgrania z grupą wynikają z jego
braku mądrości i sprytu. Dziecko cierpiało kilka tygodni na szczęście w któ-
rymś momencie „pękło”. Znając źródło niepowodzeń i lęków D. w końcu
mogliśmy realnie mu pomóc. Podzieliłam się z E. tym co zaszło i doradziłam
aby wzmocniła syna nadszarpnięte poczucie wartości. Dawid z czasem wy-
szedł na prostą i w tym roku kończy nie przedszkole a trzecią klasę szkoły
podstawowej. Kiedy w naszej placówce zjawiają się nowoprzybyli rodzice są
często bardziej wystraszeni od swych dzieci. Wątpią czy podjęli właściwą de-
cyzję i szukają dla niej uzasadnienia. Pamiętając o trudnym starcie mego
siostrzeńca, przekonuję ich, że dzieci zaczynające wcześniej edukację w przy-
szłości mają ułatwione zadanie: nabywają wiedzy, samodzielności, a przede
wszystkim umiejętności do współżycia w grupie.

Rodzice niechętnie przyjmują dobre rady. Udzielam je tylko wtedy kiedy
faktycznie jest taka potrzeba. Ponieważ interesuję się zdrowym odżywianiem
chciałam wyłożyć siostrze skutki spożywania przetworzonej żywności: ser-
ków, słodkich jogurtów i gazowanych napoi, które D. nader często zwykł
jadać. Mimo iż chciałam dobrze, moje chęci uznane zostały jako próba na-
rzucania własnej woli. Pamiętam słowa, które skierował do mnie poiryto-
wany szwagier, brzmiały one: to nie przedszkole i nie jesteś tu nauczycielką.
To był pierwszy raz kiedy ktoś tak dosadnie wyznaczył granice mojej „przy-
datności”. Do tego momentu nie zdawałam sobie sprawy, że mój szczytny
zawód można w istocie wykorzystać przeciwko mnie. Czy znaczyło to, że 
po za miejscem pracy nie powinnam udzielać porad gdyż moja wiedza 
i doświadczenie po godzinach są zbędne? Myślę, że szwagier „ukarał” mnie
za wyższość jaką niesłusznie przypisywał mi z racji wykonywanego zawodu.
Co prawda jego ranga spada z roku na rok, ale wciąż funkcjonuje w świa-

128

Cod z i enno ś ć  w  na r r a c j a ch  nau c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  w c z e sne j  d o r o s ł o ś c i

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 128



domości społeczeństwa jako „towar z wyższej półki”. Bo kim wszakże on –
nauczyciel – jest? Nauczyciel to zawód i powołanie (Z. Żukowska 1993 r.). 
To osoba, która bada, prowadzi, kieruje, dzieli się wiedzą i praktyką. Kim
zatem jest nauczyciel przedszkola? Czarodziejem który „posiadł” dziecięce
dusze, powiernikiem najskrytszych tajemnic, strażnikiem serc, pasterzem 
i mędrcem. 

Czy ludzie nie są czasem o to zazdrośni? Czy rodzice nie żałują tych
straconych dla nich godzin z życia ich dzieci? Czy akceptują to, że nie raz
jesteśmy dla ich pociech tak bliscy jak oni? Pamiętam mamę D., która miała
wielki żal, że jej dziecko zamiast zwracać się do mamy, nawoływał nauczy-
cielkę M. I kto tu jest winny?

e-mail Sobota 20.06.2015 r.

Cześć Alinko,

rzeżyłam koszmarny dzień. Obudziłam się wcześnie rano ze strasznym
bólem zęba. Oszołomiona zgrabiłam się z łóżka i czym prędzej przyjęłam

leki. Tabletki wzięłam w ciemno. Miały silne działanie przeciwzapalne. Dzia-
łały jakiś czas ale później ból uderzył ze zdwojoną siłą. Musiałam udać się
do dentysty. Okazało się, że na dziąśle powstał mi ropień, który palił i na-
rywał. Nie mam pojęcia jaka jest tego przyczyna. Bardzo mnie to zdziwiło.
Sytuacja została opanowana, ale jeszcze teraz czuję się słabo. Położę się wcześ-
niej spać. Jutro muszę być zwarta i gotowa.

Dobranoc :).

e-mail Niedziela 21.06.2015 r. 

Hej :)

ziękuję, czuję się znacznie lepiej. Dzisiaj miałam bardzo aktywny dzień.
Przedszkole zorganizowało imprezę pożegnalną. W zaprzyjaźnionym go-

spodarstwie bawili się wspólnie dzieci, rodzice i wychowawcy. W tym roku
pogoda dopisała i było naprawdę przyjemnie. Najadłam się grillowanej kieł-
baski, boczku i żeberek. I to był główny pozytyw tego spotkania, które od nas
wychowawczyń wymagało wiele przygotowań i pracy. Tak naprawdę wzbra-
niałyśmy się przed tym dniem, który na przestrzeni lat zwykle odbywał się
naszym kosztem. Podczas tego typu imprez nie mamy chwili oddechu. Je-
steśmy zmuszone prowadzić wyczerpujące gry i zabawy a oprócz zabawiania
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dzieci, dbać o dobro rodziców, którym w naszym rozumieniu trzeba nieraz
służyć. Niestety w naszym przypadku idea przedszkola prywatnego nie spro-
wadza się do uznania autorytetu nauczyciela i okazywanego mu szacunku.
Rodzice wychodzą z założenia, że skoro płacą to i wymagają, a my jesteśmy
winne wkładać więcej pracy niż gdyby miało to miejsce w przedszkolu pub-
licznym. To budzi nasz sprzeciw i tego roku obiecałyśmy sobie, że nie bę-
dziemy z siebie dawać więcej niż jest to koniecznie. 

Nie będziemy pilnować dzieci w takim sensie, że za swoje pociechy od-
powiadają sami rodzice. Powinni oni rozumieć, że na otwartych przestrze-
niach nie jesteśmy w stanie ogarnąć ich wszystkich. Nie będziemy usługiwać
rodzicom bo w końcu świetnie radzą sobie sami. Nie będę piekła kiełbaski
dla A. skoro z powodzeniem może to zrobić jego tata. Nie pójdę szukać za-
gubionej H. bo mama jest zajęta rozmową z koleżankami. Nie pozwolę się
„wkręcić” w poszukiwania zagubionej, mikroskopijnej lalki.

We wszystkim możemy pomagać, ale nie wyręczać. To jest także nasz
dzień, my również mamy prawo do odpoczynku. Oczywiście stajemy na wy-
sokości zadania i jesteśmy uczynne jednak nie popadamy w przesadę. Tak
więc kiedy zbliża się ten dzień naburmuszamy się i bolejemy nad straconym
czasem. Później okazuje się, że spotkanie było całkiem udane, rodzice życz-
liwi, a dzieci kochane. Czas mija szybko i zanim się obejrzymy jest już po
wszystkim. To skąd w takim razie bierze się ta nasza „nieżyczliwość”? Po-
mijając czasem rażącą postawę rodziców w tej sytuacji należy szukać dru-
giego dna. I tu dochodzimy do sedna, chodzi o motywację a raczej jej brak. 
W moim przedszkolu niezależnie od włożonego wysiłku wynagradza się nas
zawsze tak samo. Wygrane w konkursach przechodzą bez echa, pochwały
rodziców odbijają się tylko od ściany, a temat nadgodzin pomijany jest sze-
rokim łukiem. Praca w przedszkolu to pewna misja, szczytne powołanie nie
zmienia to jednak faktu, że wychowawcy tak jak pozostali ludzie pełniący
inne zawody potrzebują motywacji i wzmocnienia. Dobre słowo jest ważne,
ale liczy się też namacalny, czasem materialny rezultat własnych dokonań.
Nauczyciele również idą do pracy by zarabiać pieniądze. Dodatkowe środki
stanowią realną nagrodę i jeszcze bardziej zachęcają do starań. Świadomy
tego pracodawca paradoksalnie dając wzbogaca swoją firmę. Wie, że jeśli jego
lojalny pracownik będzie czuł się doceniany i odpowiednio wynagradzany
to ten odwdzięczy mu się jeszcze lepszą pracą. Pracodawca, który tego nie
rozumie, właściwie sam naraża się na straty. Oddany ale niedoceniany pra-
cownik świadom swoich kompetencji może poczuć, że w obecnym miejscu
się marnuje. Może dojść do wniosku, że czas pójść własną drogą np. za-
kładając własny biznes. Tak właśnie rozkręciła swój interes Edyta – starsza
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siostra. Wiele lat pracowała w kantorze gdzie zamiast godziwej wypłaty 
otrzymywała „jałmużnę”. Ponadto ze względu na złośliwe zachowanie swojej
szefowej przechodziła istny terror. E. podupadła na zdrowiu i wtedy posta-
nowiła, że dłużej już nie chce w ten sposób funkcjonować. Nie wiedziała jed-
nak co miałaby ze sobą zrobić, znała się tylko na pracy w kantorze. Uznała,
że jest to być może jej jedyny atut i nie zawahała się go wykorzystać. Zaryzy-
kowała i założyła własną działalność. Kantor E. od lat cieszy się powodze-
niem. Siostra zyskała niezależność i cały czas się rozwija. Z pewnością była
zwierzchniczka bardzo żałuje, że wypuściła z ręki takiego „orła”, który nie
dość, że zdezerterował to jeszcze przysporzył mocną konkurencję. 

Co się właściwe stało? Zjawisko, które ma miejsce w tysiącach miejsc
pracy. Pracodawca – zazwyczaj z chciwości – żałuje pracownikowi godnej
wypłaty. Pomija milczeniem jego osiągnięcia, czasem umniejsza. Nagle od-
krywa, że dotąd pokorny pracownik wypowiada mu lojalność i zwyczajnie
odchodzi. Zwierzchnik mylnie uważał, że jego „poddany” nie jest świadom
wartości jaką posiada i godzi się na narzucone warunki gdyż nie ma innego
wyjścia. Zwykle w takich sytuacjach szef nagle docenia swego pracownika 
i oferuje lepsze warunki lub pozwala mu odejść. Uważam, że każdy dbający
o swój interes pracodawca powinien troszczyć się o swoich pracowników
zwłaszcza tych, którzy okazują się być naprawdę dobrzy. W innym wypadku
powstaje niezadowolenie, gorycz, żal, a przede wszystkim zagrażający inte-
resom firmy/zakładu spadek motywacji. Dlatego niechętnie „poświęcamy”
się w dni wolne. Nikt nam przecież za to nie podziękuje i nijak się tu mają
górnolotne idee o spełnianiu nauczycielskiej misji. Miarą wartości pracy każ-
dego człowieka powinno być adekwatne do wysiłku wynagrodzenie. Praco-
dawca który nie rozumie tego mechanizmu w rezultacie działa na własną
niekorzyść. I w naszym wypadku poniekąd tak się dzieje. Dlatego dzień im-
prezy pożegnalnej, (który z reguły przypada na przedostatnią niedzielę mie-
siąca) nie jest dla nas czasem szczególnie radosnym. Nie ma on wymiaru
uroczystego święta kończącego się roku kiedy to wspólnie cieszymy się 
z osiągniętych efektów, korzystając z owoców naszej ciężkiej pracy.

e-mail Poniedziałek 22.06.2015 r. 

Cześć Alinko,

linko u nas w G. również odbywają się zajęcia zumby. Dotąd się tym nie
interesowałam, ale piszesz o tym tyle dobrego, że zaczynam się zastana-

wiać czy nie zacząć uczęszczać na zajęcia od przyszłego roku. 
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Mąż niestety nie uzyskał wolnego i nie zobaczymy się w najbliższym
miesiącu. To straszne, urlop spędzę sama. Choć do tej pory dzielnie znosiłam
rozłąkę to w tej chwili nie jestem taka „twarda”. Jest mi przykro i czuję się
zdemotywowana. K. (koleżanka z dzieciństwa) chce umówić się ze mną na
sobotę. Zaplanowała wyjście do klubu karaoke. Jak wiesz odkąd nie ma mo-
jego męża wychodzę bardzo rzadko. Samotnej mężatce nie wypada udzielać
się towarzysko zwłaszcza w tak małej miejscowości gdzie trudno o anoni-
mowość, a łatwo o plotki. Dlatego najczęściej zostaję w domu. I czuję, że od
dłuższego czasu wcale nie jest mi z tym dobrze. Owszem bardzo lubię te 
leniwe, długie wieczory przy filiżance kakao i książce. Doceniam ogrom wol-
nego czasu spędzany na słuchaniu muzyki i „buszowaniu” po Sieci. Mini-
malny zakres obowiązków to kolejny atut: nie gotuję, rzadko sprzątam bo 
w domu nie ma komu brudzić. 

I choć moja introwertyczna dusza łaknie tegoż wyciszenia i spokoju to
jednak pragnie też cieszyć się życiem. Tymczasem żyję jak słomiana wdowa
bo nie wypada mi się nigdzie samej „włóczyć”. Odwiedzam od czasu do czasu
siostry i koleżanki. Mam ich wsparcie i towarzystwo. Nie jest ono jednak wy-
starczające i mimo tego, że rozumiem decyzję męża o jego wyjeździe to mam
do niego o to trochę żalu.

Poniedziałek – oficjalny dzień zamieszania i wszelkiej niesubordynacji.
Dwudniowa przerwa wytrąca z rytmu i trzeba trochę poczekać, aż dzieci po-
nownie się wdrożą. Kończymy ostatnie porządki. Zostawiłam sobie na deser
komody i półki, które dzisiaj starannie wysprzątałam – przy okazji spociłam
się i nałykałam kurzu. M. w tym czasie uzupełniała dziennik. Po południu
ukończyłam ostanie Niezapominajki, zastanawiając się jakbym chciała zapa-
miętać tegoroczne dzieci. Myślę o A., która zjawiła się u nas będąc na etapie
uczenia się mówienia i początkowo tytułowała się Alelka. W głowie widzę
obraz B., który pcha się na kolana i nie przyjmuje do wiadomości, że nie ma
na to teraz miejsca. Widzę jak ulegamy bo zanosi się płaczem, ale nie możemy
wiele wymagać od tego ledwie dwuletniego dziecka. Takich Maluszków 
z czasem nazbierało się jeszcze więcej, a „góra” celowo omijała naszą salę –
epicentrum płaczu i krzyku. Wspominam G., który urzeka mądrością i doj-
rzałością, której próżno szukać nawet u dorosłych. W głowie huczy mi od
kontrargumentów P. Do dziś lubi z nami dyskutować i czasem bywa nietak-
towny. Uśmiecham się na myśl o M. – strażniczki przedszkolnego porządku
dyscyplinującej inne dzieci. W pamięć zapadają ogromne, piękne oczy D. 
i idące ustawiczne roztargnienie chłopca. Rozmyślam o J., która wraz z mamą
wyemigrowała do A. wcześniej się pożegnawszy. Mam sentyment do F. i jego
zaczepek, kiedy co rusz „zahaczał” mnie ręką, nogą, podszczypywał. Te dzieci
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towarzyszyły mi niemal codziennie, jeśli nie widzieliśmy się w przedszkolu
to spotykaliśmy się na ulicy, w parku, sklepach. Byłam ich panią, a to były
moje dzieci. Czas dobiega końca i dzieci coraz bardziej stają się świadome
nadchodzących zmian, niektóre nie godzą się z nimi i próbują negocjować.
Ufamy, że gdziekolwiek się nie znajdą, dadzą sobie radę. Na rozwijanie ich
inicjatywy i samodzielności, pracowałyśmy przez rok. Wychowałyśmy ko-
lejne pokolenie dzieci, które wkroczą w nowy dla siebie świat. Mamy tylko
nadzieję, że będą o nas pamiętać.

Pa.

e-mail Wtorek 23.06.2015 r. 

Cześć Alinko,

owiedziałam się dzisiaj o pewnej, przykrej sprawie, co prawda nie doty-
czy ona mnie ale na swój sposób ją przeżywam. M. przyszła do pracy 

w posępnym humorze. Wykorzystując czas „na leżakach” kiedy już panuje
spokój, opowiedziała mi o wczorajszym zdarzeniu. Otóż wybrała się wczoraj
ze swoim chłopakiem na późny obiad do restauracji położonej daleko za
miastem. Tam ku swemu zdziwieniu miała wątpliwą przyjemność obserwo-
wać randkę partnera naszej koleżanki K. – naszej przedszkolnej kucharki.
Sprawa wyglądała poważnie, zamiast K. towarzyszyła mu jakaś młoda, at-
rakcyjna dziewczyna. Kiedy chłopak zorientował się wreszcie, że w jego po-
bliżu znajduje się M., speszył się i pospiesznie opuścił lokal. Wieczorem
(zapewne uzyskawszy wcześniej numer od niczego nieświadomej partnerki)
zaczął pisać do M. smsy w których prosił aby ta go nie wydała. Ta z kolei
przyszła dziś się mnie poradzić. Sprawa jest bardzo śliska gdyż rozchodzi 
się o lojalność wobec naszej dobrej koleżanki. Co M. miałaby zrobić? Tutaj 
każde rozwiązanie jest nie dość dobre. Po wspólnej naradzie postanowiłyśmy
oszczędzić nerwów koleżance i rozmówić się z żądnym przygód amantem.
Dlatego, że nie mamy praktycznie z A. możliwości kontaktu, M. posłała do
niego smsy. W treści wiadomości dała do zrozumienia, że jeśli jeszcze kie-
dykolwiek będzie świadkiem podobnej sytuacji nie zawaha się o tym powie-
dzieć K., którą ten powinien szanować i cenić. K. z niewiernym chłopakiem
łączą rachunki i małe dziecko. Dziewczyna daje z siebie naprawdę dużo, pra-
cuje do późna stara się być sumienna dla wszystkich jest bardzo sympatyczna.
Z pewnością nie zasługuje na takie traktowanie tym bardzie ze strony ojca
swego dziecka. M. podsumowała zdarzenie jednym zdaniem: w taki sposób
człowiek traci szacunek do drugiego człowieka, którego już nic nie przywróci.
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Niestety nie wszyscy podchodzą podobnie do tych spraw. W naszym oto-
czeniu znajdą się osoby, które mają wiele wyrozumiałości dla aktów wia-
rołomstwa. Jedna z wychowawczyń wdała się w krótki romans z żonatym
mężczyzną. Uczucie rozkwitło na terenie przedszkola podczas uroczystości
Wielkanocy. Atrakcyjna wychowawczyni zdołała „porozumieć się” z przy-
stojnym panem dosłownie na oczach jego żony. Po zakończeniu imprezy
mężczyzna pożegnał się nagle z rodziną i udał się do wyjścia. W ślad za nim
podążyła nauczycielka. Takie były początki nieszczęsnej relacji, która nie
trwała długo. Mężczyzna ostatecznie nie chciał się wiązać na stałe z przed-
szkolanką i wkrótce ją porzucił. Sprawa przeszła do historii, ale niesmak 
pozostał. Podobno dawnymi czasy tego rodzaju rzeczy nie miały prawa się
wydarzyć. Niegodne zachowania kosztowały wychowawców utratę pracy.
Nauczyciel winien dawać wzór, przykład, stanowić autorytet wskazujący wła-
ściwą drogę życia; a zatem powinien odznaczać się wartościami moralnymi:
prawością, uczciwością i szacunkiem do drugiego człowieka. Tymczasem po-
zbawiona skrupułów młoda dziewczyna nie zważając na stan cywilny pana,
uwodzi go nie pomyślawszy o cierpieniach na jakie naraża jego żonę i dzieci.
Powszechny hedonizm jednak bierze górę i dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy
istnieje zgoda na niemal wszystko. Zastanawiam się czy to co robi pojedynczy
człowiek jest wyłącznie sprawą jego sumienia, czy może jednak wszyscy za
siebie wspólnie odpowiadamy? K. żyje dalej w błogiej nieświadomości zaś
jej partner doznał niewątpliwej ulgi. Może przemyśli swoje zachowanie i wię-
cej tak nie postąpi, a może przeciwnie brak kary jeszcze bardziej go zachęci
do podobnych incydentów? Tyle, że czasem „incydenty” zaważają na ca-
łym życiu. 

Alinko, dziś wykorzystałam Twój niesamowity przepis na gofry z mo-
relową konfiturą. Dzieci były zachwycone i nie mogły się najeść. Zbiegły się
wszystkie wychowawczynie i usilnie domagały się poczęstunku. Musisz 
wiedzieć, że tu w Bajce wszystkie cierpimy na niezwykle częste ataki głodu.
Doprawdy nie wiemy, co na to wpływa. Wystarczy, że tylko w przedszkolu
zapachnie jedzeniem zaraz robimy się głodne. Na szczęście mamy zapew-
nione wszystkie trzy posiłki i możemy się najeść do syta. Oczywiście co jakiś
czas organizowane są akcje typu odchudzam się, ale nie trwają one długo.
Dodam, że nigdy nie stosowałam żadnej specjalnej diety i wszelkie kuracje
byłyby dla mnie torturą.
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e-mail Środa 24.06.2015 r. 

Cześć Alinko,

pracy wrze, koleżanka K. sama odkryła zdradę partnera, może nie do-
słownie, ale jednak. Otóż przyłapała go na kłamstwie. Chłopak pod

pretekstem naprawy samochodu wuja spędził noc poza domem. Na drugi
dzień szwagierka K. nakazała jej, aby ta przejrzała zamieszczone w Internecie
zdjęcia z jednej z dyskotek. Okazało się, że chłopak K. bawił się w najlepsze
na sobotniej imprezie. K. była zdruzgotana. Przyznała, że partner oszukał ją
już nie pierwszy raz. Na pytanie czemu mimo wszystko nadal z nim jest od-
powiedziała, że nie ma wyjścia. Sama nie dałaby rady utrzymać się z dziec-
kiem, a na rodzinę nie może liczyć. Biedna ta nasza K. 

Udałam się dziś z wizytą do mojej serdecznej koleżanki. Dawniej od-
wiedzałam ją znacznie częściej teraz odwiedzin zwyczajnie unikam. Chodzi
o to, że znajoma urodziła synka, który teraz ma trzy lata – i co tu dużo ga-
dać – jest nieznośny. Każde nasze spotkanie przypomina istny chaos, kiedy
chłopczyk wymusza uwagę na każdy możliwy sposób. Po takich zmaganiach
wychodzę strasznie zmęczona tym bardziej, że na dzieciach muszę się rów-
nież skupiać w pracy. A. kompletnie nie panuje nad rozpieszczonym synem
i nasze rozmowy nie przypominają tamtych, wielogodzinnych „wynurzeń”
jakimi się raczyłyśmy podczas popołudniowej herbaty. Ponadto koleżankę
trapią małżeńskie problemy. Odkąd jej męża (podobnie jak ona nauczyciela
polonisty) zafascynował mistycyzm, nie jest ona w stanie się z nim dogadać.
Mąż neguje doczesną, materialną stronę życia na rzecz – jak mniemam –
mylnie pojmowanej duchowości. Po za tym do swoich dość dyskusyjnych
poglądów usilnie przekonuje żonę, której zarzuca ignorancję i mentalny 
prymitywizm. Pozyskał również rzeszę „współwyznawców” – znajomych,
hołdującym jego zapatrywaniom i „nieomylnym” doktrynom. A. jest u kresu 
wytrzymałości psychicznej: pracuje, zajmuje się domem i wychowuje ener-
gicznego ponad miarę syna. Mąż natomiast w wolnych chwilach oddaje się
kontemplacji i odżegnuje się od domowych, jakże przyziemnych obowiąz-
ków. Koleżanka poprosiła abym wyraziła w tej sprawie swoje skromne zda-
nie. Wie, że zajmują mnie pokrewne tematy. Znam m.in. lektury, które czytuje
również jej mąż, wielbiciel kultowych autorów jak: Osho, Eckhart Tolle, 
Bashar, Louise Hay. Uspokoiłam A., że ma jak najbardziej prawidłowe po-
dejście do „tych” spaw i że rozwój duchowy człowieka w żaden sposób nie
pomija prozy życia, a nawet umacnia „twarde stąpanie po ziemi” – nigdy na
odwrót. Nie doradzałam jej jednak, żeby wyprowadzała męża z błędu gdyż
to tylko może pogłębić jego niechęć w wyniku czego może jeszcze bardziej
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się odsunąć od żony. Na dziś dzień w tych sprawach nie stanowi ona dla niego
autorytetu i raczej nie będzie jej w niczym słuchać. Sytuacja zmieni się kiedy
znajomy sam dojdzie do powyższego wniosku i na własną rękę dokona tego
„przełomowego” odkrycia. Czy miałam rację tego nie wiem. Nic innego jed-
nak nie przyszło mi do głowy. Pamiętam tylko ile razy ja zafiksowałam się
na jakiś temat i żadne argumenty nie były w stanie tego zmienić. Trwało to
do czasu, aż sama zaczęłam inaczej myśleć, zestawiając teorię z faktami. Mam
tylko nadzieję, że między A. a jej mężem wszystko się wkrótce ułoży. 

Synek znajomej tym razem zmusił mnie do oglądania książeczek z di-
nozaurami, na szczęście bardzo je lubię. W dzieciństwie pasjonowałam się
tymi potworami i cieszę się, jeśli w przedszkolu mam równych sobie amato-
rów prehistorycznej fauny i flory.

e-mail Czwartek 25.06.2015 r. 

Cześć Alinko,

iestety poniosłam sromotną klęskę i nie przekonałam mamy A. do zre-
zygnowania z pieluszki. Chłopak ma już trzy lata. Co mam robić? Od-

uczać dziecko sama, wyręczywszy rodziców, czy może zaniechać dalszego
drążenia sprawy? 

F. otrzymał wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim Leśne ptaki i inne
zwierzaki. Cieszyliśmy się wszyscy do czasu kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że
reakcja mamy jest przesadzona i nieadekwatna do sytuacji. Matka wyszła 
z założenia, że jej syn posiada niezwykły plastyczny talent. Nie chciałam jej
powiedzieć wprost, że w istocie paca była wykonana na podstawie pomysłu
pani (czyli mnie) i przy jej znaczącym udziale; tłumaczyłam za to, że należy
się wstrzymać z wyrokowaniem o ponadprzeciętnych zdolnościach syna.
Nauka dla tak małych dzieci dopiero się rozpoczyna i na tym etapie za wcześ-
nie jeszcze mówić o ewentualnych talentach. Oczywiste jest, że „raczkujący”
trzylatek, nabywający umiejętności prawidłowego chwytu: pędzla, kredki nie
stworzy nagle wybitnego dzieła. W tym okresie wymagana jest pomoc na-
uczyciela, zachęta do motywacji i nadzór pracy, która często powstaje „na
raty”. Cóż mama zachłysnęła się sukcesem syna i dyplom z konkursu zaraz
umieściła na Facebooku. Dla pewności, że każdy jest świadom wydarzenia,
dodatkowo – już na terenie przedszkola – informowała o swoim szczęściu
mniej lub bardziej zainteresowanych. Sytuacja jak dla mnie komiczna. Sam
F. z wygranej nic sobie nie robił choć został całkiem hojnie obdarowany.
Mama natomiast „szalała” jeszcze przez wiele dni i strach było pomyśleć ja-
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kież będzie jej wielkie rozczarowanie jeżeli w przyszłości rzekomy talent
dziecka się nie potwierdzi. Podeszłam w tym miesiącu jeszcze do jednego
konkursu i tym razem wytypowałam innego chłopca. Po jakimś czasie in-
formacja o starcie G. w konkursie dotarła również do mamy F. I tym razem
reakcja matki zbiła mnie z tropu. Matka wyraziła swoje oburzenie, iż śmiałam
o to pominąć osobę jej syna na rzecz jakieś innego dziecka. Wyjaśniłam, że
w przeciągu roku dajemy szansę każdemu przedszkolakowi i jest to jak naj-
bardziej sprawiedliwe. Nie sądzę żebym przekonała mamę, ale pocieszam się
faktem, że przynajmniej F. się nie wywyższał. 

Do konkursu z G. stanie M., życzę im powodzenia, a tymczasem zajmę
się dzieleniem łupów :). Jedna z mam na pożegnanie przygotowała dziecia-
kom małe upominki. Doprawdy, niektóre mamy są kochane.

e-mail Piątek 26.06.2015 r. 

Cześć Alinko,

sklepach nareszcie pojawiły się w przystępnych cenach cukinie i mogę
zacząć mój coroczny rytuał. Zacznę od ugotowania mojej ulubionej

potrawy: węgierskiego lecza; a może jednak leczo, czy to się jakkolwiek od-
mienia? Kiedy już zgromadzę zapasy, zajmę się szykowaniem cukinii na inne
sposoby (będą ją piekła, smażyła, gotowała w zupie), co będę celebrowała do
końca lata. 

Niestety nie posiadam własnego ogródka, ziemia u mojej mamy nie na-
daje się do uprawy, a szkoda. K. np. spełnia się na działce i co rusz wymyśla
coś nowego. Ma wspaniałą hodowlę dalii i astrów. Najbardziej imponują mi
jednak „puchate” i rozłożyste piwonie, które wydzielają nieziemski zapach.
„Odurzałam się” nimi w dzieciństwie, kiedy jeszcze na naszym podwórzu
znajdowały się strojne klomby. I dzisiaj spotkała mnie mała, miła niespo-
dzianka. Jedna z mam na prośbę swego dziecka sporządziła przepiękny bu-
kiet czerwonych piwonii. A. weszła do sali triumfalnie. Z małych rączek
wsypywały się kwiaty, które trzeba było łapać. Te niby drobne gesty pamięci
to największe akty wdzięczności. Właśnie one cieszą nas najbardziej, tak jak
scena przy podwieczorku, kiedy to spoglądam na M. z udawanym wyrzutem,
zarzucając, że zjadła ostatnią bułkę. W tym momencie R. odsuwa od ust nad-
gryzioną chałkę, którą podaje mi. Ten niespodziewany odruch wzruszył moje
serce i zdałam sobie sprawę, że nawet te dzieci, które pozornie nie interesują
się naszymi sprawami w istocie nad nami „czuwają”. Często możemy liczyć
na ich pomoc i solidarność, w końcu tworzymy zgraną i jedną drużynę.
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Wracając do cukinii, K. w przedszkolu zajęła się ich dystrybucją. Wcześ-
niej przetestowała jakąś nową, super wydajną odmianę, która rozpleniła się
po całym ogródku. Teraz K. rozdaje warzywo wszystkim chętnym, za wielu
ich nie ma. Największa część przepadła, ale i ja (ze względu na małą pojem-
ność lodówki) muszę się ograniczać. Wzięłam więc te pokłady wzgardzonej
jarzyny i „uczłowieczyłam”. Dzięki pomocy dzieci warzywa zyskały oczy,
nosy, uszy, włosy i do razu przydało im to charakteru. Dumna z genialnego
pomysłu zaraz zorganizowałam wystawę. M. każdemu „stworkowi” zrobiła
zdjęcie, które później wrzuciła na stronkę. Następnie zielone ludki w całości
zostały przygarnięte przez dzieci. K. poprosiła o „blondynę” argumentując,
że chce akurat ją bo ta przypomina panią. Z dumą sięgnęłam po cukinię,
uznając słowa dziecka za jakże miły mi komplement. Jakieś było moje zdu-
mienie, kiedy dziewczynka na pytanie mamy, dlaczego akurat ta cukinia
przypomina mnie K. bezceremonialnie rzekła bo ma krzywe zęby…

e-mail Sobota 26.06.2015 r. 

Witaj,

zisiaj wieczorem razem z koleżanką wychodzimy na karaoke. Mąż udzie-
lił mi dyspensy :). Najchętniej wbiłabym się w jakąś sukienkę, ale nie chcę

kusić losu więc chyba pójdę w spodniach. Cieszę się bardzo z tego spotkania
i mam nadzieję, że będę dobrze się bawić. 

Zastanawiam się jak tam twoje begonie, czy sąsiadka właściwie je pod-
lewa? Moje parapety zdobią złociste słoneczniki, które zakupiłam na rynku.
Kto się nimi zajmie jeśli faktycznie polecę do R.? 

Siostra E. zaangażowała mnie w pilnowanie siostrzeńca. Mały uparł się,
żeby iść na zakupy do jednego z sklepu z jakimś elektronicznym ustrojstwem.
Chłopak niestety nie dostał od matki ani grosza bo coś tam przeskrobał i ma
chwilowo wstrzymane kieszonkowe. Z kolei ja nie chciałam wydawać pie-
niędzy na głupoty, z drugiej strony było mi żal siostrzeńca. D. „zaskoczył”,
że przecież ma trochę oszczędności w skarbonce i uparł się z nich skorzystać.
Problem w tym, że kasetka miała tylko jeden otwór. Dzieciak na próżno tru-
dził się, żeby się do niego dostać, a że nie dawał za wygraną w końcu wyłamał
kawałek ścianki i mało nie pobladł ze strachu. D. miał zakaz ruszania skar-
bonki, a środki w niej odkładane miały służyć na zakup nowego roweru.
Chcąc nie chcąc zostałam wmieszana w ten nikczemny proceder. Musiałam
ratować sytuację i zakupiwszy Super glue, próbowałam skleić dziurę. Łatka
zadziałała i pozornie mieliśmy problem z głowy. Wiedziałam jednak, że 
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z czasem i tak wszystko się wyda. Wystarczyło tylko lepiej się przyjrzeć skar-
bonce żeby spostrzec, że jest ona naruszona. Przykazałam więc siostrzeńcowi,
że jeśli E. odkryje nasz występek to ten ma się nie tłumaczyć tylko powiedzieć
mamie aby natychmiast do mnie zadzwoniła. Chciałam wziąć część odpo-
wiedzialności na siebie i uchronić D. przed ewentualną karą. I takim to spo-
sobem dałam popis anty-pedagogicznej pobłażliwej postawy za którą należą
mi się cięte baty. Nie pierwszy raz miłość do dziecka zwyciężyła w wojnie 
ze zdrowym rozsądkiem. W dowód wdzięczności za kolaborację ciotki z sio-
strzeńcem, D. zabrał mnie na lody. 

Wysprzątałam mieszkanie, umyłam włosy i już mogę szykować się do
wyjścia. Jak się domyślam, urządzasz dla wnuków urodzinowego grilla. 

Bywaj :)

e-mail Niedziela 27.06.2015 r. 

Cześć Kochana,

nocnych wojaży wróciłam o pierwszej nad ranem. Bawiłam się świet-
nie zwłaszcza, że miałam okazję spotkać dawno niewidzianych ludzi.

Oczywiście nie obyło się bez „wyrywania” do tańca czego bardzo nie lubię.
W clubie bawili się również rodzice I. Przywitali się ze mną po czym „tatuś”
poderwał mnie do tańca chociaż się wzbraniałam. Alinko ja tak bardzo nie
lubię tańczyć, jestem sztywna i całkiem niezgrabna mimo że moja figura
wskazuje na co innego. 

Ku rozbawieniu przetrwałam te katorżnicze pięć minut. Rozochocony
tata próbował jeszcze raz uraczyć mnie pląsami, ale tym razem byłam bar-
dziej stanowcza i już więcej w żadne wygibasy się nie wdałam. 

Poranek zniosłam dość dobrze, chociaż po takiej, siermiężnej jak dla mnie
dawce alkoholu (jakieś dwa i pół piwa), powinnam mieć wypłukane wszystkie
mikroelementy i zwijać się z bólu. Czułam się jednak na tyle dobrze by przed-
sięwziąć spacer do mamy. Zanim wyszłam z domu zadzwoniła do mnie M.,
chcąc uprzedzić mnie, że jutro w przedszkolu nie będzie K. gdyż złapała go
jakaś infekcja. Przy okazji pochwaliła się, że ma już zaklepaną kwaterę w Za-
kopanem i wprost nie posiadała się z radości. Udałam się leniwym krokiem
do mamy i podziwiałam kwitnące wokół polne kwiatki. W głowie miałam
tekst piosenki, którą usłyszałam na karaoke. W utworze wrażenie robił me-
lodyjny głos Macieja Maleńczuka, który kontrastował z szorstką chrypką 
Hasioka (nie słyszałam wcześniej tego pana). Porażał również sam tekst, który
miał postać monologu ojca alkoholika jaki kierował do małoletniego syna.
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Ballada bardzo zręcznie ukazała mechanizm jaki działa w rodzinach z pro-
blemem alkoholowym. Wsłuchując się w słowa piosenki można było zrozu-
mieć w jaki sposób postępowanie uzależnionego rodzica przekłada się na
jego dzieci. Jak na dłoni został podany obraz destrukcji i niemocy składa-
jący się na realną rzeczywistość wielu tysięcy polskich rodzin. Także u nas 
w przedszkolu mieliśmy przypadki chorych rodzin. Nałóg obija swoje piętno
szczególnie na dzieciach. Łatwo to zauważyć, dzieci te z reguły są nazbyt wy-
ciszone, nieobecne bądź nadmiernie pobudzone, energiczne. Charakteryzuje
je brak uwagi niefrasobliwość i chaotyczność. Mają też pewną zaskakującą
cechę są bardzo samodzielne. Nurtuje mnie to ich samostanowienie. Za-
pewne muszą nieraz radzić sobie w ekstremalnych dla siebie warunkach, co
skutkuje wykształceniem się w nich mocnego instynktu przetrwania. Dzie-
ciaki te mają wiele do stracenia: dziecięctwo i swoją godność, jednak te małe
istoty mimo to walczą o swoje małe szczęście. Jak im pomóc?

Do jutra :)

e-mail Poniedziałek 28.06.2015 r. 

Hej,

yrekcja spostrzegłszy, że mamy załatwione wszystkie swoje sprawy najęła
nas do segregacji przedszkolnych dokumentów. Misterny plan odpo-

czynku runął jak domek z kart. Kiedy już skończyłyśmy – nie zważając na
inne zaległości, trapiące „górę” i inne grupy – zabrałyśmy dzieci na plac
zabaw. 

Zdradziłam M., że widzę pierwsze, poważniejsze oznaki upływającego
czasu. Narzekałam na stan cery (miała się psuć i obrastać w zmarszczki),
wskazywałam na suchość skóry i chroniczną bladość. M. jednak nie podzie-
liła moich obaw i zarzuciła mi nadmiernie skupianie się na własnej osobie.
Trochę mnie zirytowała bo przecież jestem świadoma wszelkich pojawiąjący
się w moim ciele zmian; z drugiej strony gdyby jednak przyznała mi rację to
w duchu pewnie bym się jeszcze na nią obraziła. Postanowiłam, że urlop
przeznaczę na wzmocnienie i przy okazji upiększenie trzydziestoczterolet-
niego organizmu. 

Ponadto muszę skończyć z tym ciągłym podjadaniem słodyczy i za każ-
dym razem przestać się opychać jedzeniem jakbym miała już więcej nie jeść.
Przerzucę się z białego pieczywa na ciemne i ograniczę spożywanie masła.
M. patrzyła na mnie jakbym właśnie spadła z ławki i kiwała głową z polito-
waniem ale bez zrozumienia. Zapewne uznała, że włączył mi się „syndrom
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pani w średnim wieku” i teraz chcę się na siłę odmłodzić. Niebezpieczeństwo
istnieje bo miałyśmy okazję oglądać podobne zjawisko wiele razy. Panie nagle
przesadzają z makijażem, a włosy zaczynają przypominać papuzi ogon. Fry-
zury wzbogacają różne gumeczki, spineczki i kokardki. Ubrania wyglądają
jakby zdjęte z młodszej siostry. Na stopach nieadekwatne do stroju balerinki
bądź „wielopiętrowe” szpilki. Panie ponadto „pozyskują” drażniący chichot,
który mnie osobiście drażni (może dlatego, że nigdy nie umiałam śmiać się
pełną gębą). Moja mama twierdził, że należy starzeć się z godnością, a ja za-
wsze opowiadałam, że ja starzeć się nie mam zamiaru. Czy to możliwe żebym
była aż tak płytka by warunkować swoją wartość młodym wyglądem? 

Rozmawiając z M. zdałam sobie sprawę, że w istocie tak właśnie sądzę.
Wieczorem przejrzałam oferty internetowych sklepów medycznych. Szukając
skutecznego antidotum na skutki upływającego czasu. Zaniechałam jednak
poszukiwań na myśl o możnych tego świata, których – mimo posiadanych
środków i władzy – czas również się ima. Skapitulowałam więc i poszłam spać.

e-mail Wtorek 29.06.2015 r. 

Cześć Alinko,

iem, że chwilowo nie jesteś dostępna. Mimo to chciałabym życzyć Ci
udanego wyjazdu. Naciesz się wnukami i szybko wracaj. Tymczasem

ja – aby nie narobić zaległości – na bieżąco będę relacjonowała wydarzenia
ostatnich dni czerwca. 

Pogoda dopisuje i z tego względu jestem cała w skowronkach. Przyroda
rozkwitła na dobre i słoneczne popołudnia staram się spędzać u mamy. Mój
dom rodzinny to miejsce magiczne. Musi takie być gdyż inaczej nie mieszka-
łyby tam sowy, dzięcioły, jemiołuszki i bociany. Jednak moimi ulubieńcami
są żurawie, wspaniałe, potężne ptaki, których klangor (odgłosy) przypomina
alarmujący krzyk pełny tęsknoty i cierpienia. Żurawie zamieszkują pobliskie
pole, wielokrotnie usiłowałam je podglądać. Niestety są to bardzo płochliwe
ptaki i na widok człowieka szybko umykają. Nigdy nie mogłam nacieszyć się
ich szlachetnym towarzystwem. Zeszłe wakacje spędzałam u mamy i zamiesz-
kiwałam pokój, którego widok wychodził na sąsiadującą z podwórkiem łąkę.
Jakież było moje zdumienie kiedy okazało się, że na polanę wprowadziła się
para żurawi. Za dnia przechadzały się razem w pełni majestatu. Czasem wzbi-
jali się wysoko w niebo i zaglądali do nas na podwórze. Czułam, że w jakimś
sensie są ze mną „połączeni.” Miałam ich za wspaniałych druhów, przypomi-
nających mi starawych już nieco kochanków. Codziennie wczesnym ranem
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budziły mnie ich głośne okrzyki. Zaglądają do nas jeszcze inni, ciekawi goście:
koty sąsiadów, żarłoczne szpaki, kłótliwe sroki, wszędobylskie jeże. Tamtego
lata pojawił się jeszcze jeden gość: lisica. Początkowo wzbudzała nasz niepokój
z czasem jednak ruda stała się stałym bywalcem i nie wzbudzała już sensacji.
Któregoś dnia się nie pojawiła, a my się martwiłyśmy. Okazało się, że lisicę
przejechał samochód. Długo przeżywaliśmy stratę naszej rudej przyjaciółki,
która wieczorami zaglądała w okna. Minął miesiąc i któregoś dnia mama obu-
dziła się nieco oszołomiona. Mówiła, że miała niesamowity sen. Śniła, że nocą
wyszła przed dom gdzie ujrzała dwa małe lisiątka. W pierwszej chwili prze-
straszyła się bo nie wiedziała czego może się po nich spodziewać. Niebezpie-
czeństwo minęło, kiedy wśród nich pojawiła się zmarła przed miesiącem lisica.
Mama zrozumiała nagle, że prosi ona o pomoc dla swego osieroconego po-
tomstwa. Gospodyni w duchu wyraziła zgodę i ruda piękność spokojnie ode-
szła. I może nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, co wydarzyło się
potem. Mama krótko przed snem – jak to zwykle u nas bywa – zwoływała do
domu koty, a że futrzaki się ociągały poszła ich szukać. Kiedy była przy jabłonce
jej oczom ukazał się widok ze snu: dwa małe lisy patrzące na nią tym już jej
znanym, proszący wzrokiem. Mama zrozumiała, że przysłała je tu dawna zna-
joma. Nie przepędzała zatem gości, które co wieczór penetrowały naszą łąkę.
Kiedy liski podrosły, znalazły dla siebie inne miejsce zapewne w niedalekich
lasach. Mama oprócz poczucia dobrze spełnionego obowiązku otrzymała
dowód, że po tej drugiej stronie oprócz duchów hasają także lisy.

Sny to codzienność przedszkola. Dzieci bardzo chętnie dzielą się nimi,
przy porannej kawie robią to również wychowawczynie. Jednak największym
specem od nocnych fantazji jest M. – autorka wyrafinowanych i proroczych
snów. Nagminnie miewa ona sny dotyczące wydarzeń mających się wydarzyć
w przedszkolu. Co prawda występują one w postaci symbolicznej, musimy je
zatem analizować. Częstość snów i ich niezwykła sprawdzalność wskazują na
niezwykłe zdolności M., które moim zdaniem powinna rozwijać. Ma ona ode
mnie przykaz, aby prowadzić dziennik snów. Notuje w nim wizje, które wy-
dają się być autentyczne i znaczące. Choć już przywykłyśmy do wizji M. to
wciąż przeraża nas czasem ten wróżebny dar, który dziś osiągnął swoje apo-
geum. M. i D. tej nocy śniły ten sam sen. Zgadzało się wszystko: miejsce, czas
akcji, postacie i treść. Można by to poczytać na konto – wspólnych dla nas
wszystkich – ostatnich wydarzeń, które generowały silne przeżycia. Jednak
we śnie pojawił się jeden istotny szczegół, który nie mógł powstać w efekcie
„burzy mózgu”. Dziewczyny nie wpadłyby na to same. Dlatego przyjmujemy,
że miedzy M. a D. nastało mentalne połączenie, co wskazuje na znaczenie
tegoż snu w aspekcie przyszłych wydarzeń. 
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Ten tydzień upływa pod znakiem – przynajmniej dla dzieci – laby. Nie
organizujemy już tzw. głównych zajęć, a jedynie powtarzamy wcześniej po-
znany materiał. Wszyscy cieszymy się perspektywą wakacji, a dziewczyny
prześcigają się w wizjach urlopu. D. planuje wyjazd nad morze, M. się garnie
z rodziną w góry, K. leci do S., a ja… Ja spędzę urlop jak zwykle na włościach
mojej mamy w wykwintnym towarzystwie kotów, pszczół, motyli i mrówek.
Rozłożę leżak i będę chłonąć życiodajne słońce. Zaopatrzę się w nowości wy-
dawnicze, których jeszcze sporządzam listę. Wybiorę się z młodszą siostrą
M. i jej córeczką „na miasto”. Po drodze będziemy negocjować, która ma pro-
wadzić wózek, przegrana – rzecz jasna – śmiertelnie się obrazi. Będziemy za-
jadać gofry i lody, a potem narzekać na wzdęcia. Wieczorem kiedy już E. –
starsza siostra – zamknie interes wproszę się na późną kawę. Gdy zrobi się
już całkiem ciemno udamy się na długi spacer. Będziemy się sprzeczać i na-
wzajem irytować, a kiedy emocje zgasną zaczniemy się wpatrywać w gwieź-
dziste niebo. Z niecierpliwością będę wyczekiwać wieści za granicy: tych od
spracowanego męża i równie zarobionej siostry. Upewniwszy się, że u nich
wszystko w porządku podziękuje w duchu Panu Bogu. Od czasu do czasu
pomyślę o M. Nie będę jej jednak zbyt często odwiedzać by mogła przez ten
czas nieco ode mnie odpocząć. Ach, dana jest jeszcze jedna opcja – zupełnie
spontaniczny i (jak na moje możliwości) zwariowany wyjazd do R. Kto wie
może jednak dam się przekonać?

Alinko, zamieszczam myśl, która jak sądzę trafnie oddaje moje poczucie
rzeczywistości. 

Dla niej wszystkie dni były jednakowe. A wszystkie dni są takie same wtedy,
kiedy ludzie przestają dostrzegać to wszystko, czym obdarowuje ich los, podczas
gdy słońce wędruje po niebie. (Paulo Coelho, Alchemik 45).

Ale to się zmieni… 
Pozdrawiam :)

e-mail Środa 30.06.2015 r. 

Urodziny A. 
Witaj,

łaśnie zaczyna się mój długo wyczekiwany, miesięczny urlop. Zasłuży-
łam na odpoczynek, bo jak mniemam stanęłam na wysokości zadania.

Świadczą o tym liczne słowa uznania, które usłyszałam od gratulujących mi
rodziców. Być może nie wszystkie były szczere, w końcu nie każdy pałał do
mnie sympatią, a i ja popełniałam błędy. 
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M. „osieroca” mnie na jakiś czas. Teraz zapewne pakuje się i do Zako-
panego wyruszy jutro nad ranem. Siostra E. zwęszyła okazję i już przysposa-
bia mnie do pilnowania podczas wakacji siostrzeńca. Chyba nie zdaje sobie
sprawy, że D. nie jest już słodkim, rozkosznym malcem, którego tak bardzo
hołubiła ciocia. Wyrósł na dużego i przekornego chłopca, któremu z dzie-
cięctwa zostały już tylko roześmiane oczy. Mąż pyta mnie jak mi zleciał dzień
i każe odpoczywać. Koleżanka K. uprasza się z kolejnym karaoke. A. nadal
znosi „odloty” męża, a R. dopytuje się czy już planuje do niej wyjazd. Lato
niesie wiele możliwości, ale też trochę przestrachu. Oto kończy się pewien
etap i dzieje się całkiem nowe. Czy tym razem sobie poradzę, czy po raz wtóry
wyjdę na prostą? Podpisałam umowę, a zatem gra toczy się dalej. 

Będę już kończyć moja przyjaciółko. Dziś świętuje swoje urodziny. Uro-
czystość będzie skromna liczę jednak, że wszyscy będziemy się dobrze bawić.
Wpadną siostry i zjemy pizzę.

P.S. Dostałam podwyżkę :)
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LITERACKA SELFIOZA 
CZYLI 

Z PAMIĘTNIKA K. NAUCZYCIELA FRAGMENTY

Dzień refleksyjny

staniesz się składem śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz…”
czuję już…siebie czuję…za ciężko…za smutno…tkliwie i spazmatycznie po-
zwalam sobie… „m…m…” zawołali, więc przyszłam, zawsze przychodzę –
chciana i niechciana… „puk! puk!” … kto tam? …„twoje życie… przyjmu-
jesz?” … taka jestem życiem połamana trochę… „łamią cię? to zaszczytnie!…
wtedy łamią – gdy kwitniesz…”
dzień artystycznego nieładu

…mogliby częściej zmieniać plan lekcji…jak ja nie znoszę tej cotygod-
niowej rutyny! …a w dodatku wciąż budzą mnie przerażające myśli (nawet
sen zatruty szkołą!)…egzzzzamin…mianowanie…komisja – szacowna – 
a jakże… sprrrawozdanie… tak, to ostatnie zaczęłam już obmyślać…był 
nawet pomysł, by zacząć je pisać…takie plany pojawiły się w lutym…
w końcu są sprawy ważne i bardzo ważne, więc zajęłam się…przedstawie-
niem… moja szkolna grupa „E.”, jak zawsze gotowa na wyzwania…przed
nami ostatnie próby…za chwilę premiera…jeszcze projekt plakatu, zapro-
szenia, mój krótki odautorski komentarz na stronie www…już nigdy nie za-
mówię rekwizytów w internecie – przysłali mi pęknięty megafon…o matko!
nie zaprosiłam na premierę spikera z RMFu – jak zwykle faux paux (jego
Głos wszedł przecież w skład obsady)…ale to sprawozdanie…przecież 
nie zdążę…znowu zostawię wszystko na ostatnią chwilę…będę płakać ze

„…

Selfioza
Kobieta, 33 lata

Panna
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stresu…oj będę…na literkach i scholarisach mnóstwo podpowiedzi…na
moim biurku (na moim telewizorze, na stole w kuchni, na podłogach, na sto-
liku nocnym, raczej wszędzie) pełno makulatury, kartelunek zapisanych
uczniowską bazgrołą (bo przecież co drugi gimnazjalista jest jakoś dys-),
zgromadziłam tyle wzorcowych dokumentów, wniosków do dyrekcji i sto
przykładowych pytań egzaminacyjnej komisji do wylęknionego polonisty…
tak, boję się… baardzo…zdecydowanie pisz, pisz m…

Dzień foki

i napisałam…kolejny scenariusz sztuki…bo jeśli piśmienny polonista
(znam niepiśmiennych) nie wie, który zaległy test ma sprawdzić najpierw,
zabiera się za redakcję tekstu dramatycznego…i znowu sobie zadaję pytanie
– czy to jest przyjaźń, czy to już zwariowanie? jednak te sceny same włażą
do mojej wyobraźni (często zamulonej), dręczą mnie, szarpią, krzyczą nad
uchem…i tak swobodnie potem żyją sobie w ustach i gestach moich akto-
rów – amatorów…dlaczego wciąż krążę w tych tekstach wokół motywu ro-
dziny…? i zawsze z tą rodziną jest jakoś tak patologicznie nie w porządku…
NIKOGO NIE MA W DOMU… czy chwyci taki tytuł? czy ktoś przyjdzie?
czy to wynajmowanie profesjonalnej sali teatralnej ma sens? przecież to tylko
szkolny spektakl? a może odniesiemy porażkę? porażkę? O, nie! F. trzymają
się razem…! oficjalnie – dla mediów i Dyrekcji zwiemy się „E.”…a dla wta-
jemniczonych jesteśmy F. …zaczęło się bowiem od tego, że na jednej z prób
M. (utalentowany i czujący scenę licealista) po prostu runął jak długi na pod-
łogę, klasnął w dłonie i…zrobił foczkę…ot tak mu sie porobiło z emocji…
a ponieważ wyszło mu to tak naturalnie i cudownie śmiesznie, od tamtej
pory wciąż witamy się serdecznym okrzykiem: OU! OU!…trzynastoosobowa
grupa wariatów zorientowanych na teatralne szaleństwa…„bo teatr uczy żyć,
życie udawać…” cudne…a w kwestii OU! OU! – …bezcenne: zobaczyć miny
moich łotrów z 2c i 2b gimnazjum, gdy nagle na polskim otwierają się drzwi
do klasy, wpadają moje foczki, wydają z siebie ten nasz okrzyk bojowy (na
poprawę nastroju pani M., bo znów smutna była na przerwie) a potem zni-
kają w czeluściach szkolnej rutyny… wracam w paradoksalny wymiar mojego
powołania (zawołania…przynaglenia…mordęgi) …dziewiąty rok pod ta-
blicą…trzeci rok awansu zawodowego…szósty rok w tej szkole…pierwszy
rok wypalenia zawodowego…(Niebo! inspiracji!) …historyczne mury tej
szkoły od dawna były mi pisane…pierwszą klasę mojego liceum przeżyłam
właśnie tutaj…po roku przeniesiono nas do innego budynku…zanim to na-
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stąpiło, dojeżdżałam do K. z mojej wsi rozklekotanym zapchanym dyliżan-
sem…a potem biegłam na skróty przez dziurę w siatkowym ogrodzeniu,
pędem do szatni, bo już dzwonek, a mój wychowawca – pan B. od fizyki –
punkt ósma robił właśnie świstóweczkę, z której mogłam dostać tylko bom-
beczkę…szkoła na G. kusiła niepowtarzalnym klimatem, skrzypiały stare
podłogi i drzwi… i to właśnie tutaj narodził się K. S. M…w auli, która dziś
jest kaplicą, oglądałam pierwsze aktorskie popisy znanych dziś w całej Polsce
chłopaków…nasze liceum pachniało tak artystycznie…i polonistów miałam
tak kompletnie wyrzuconych z rzeczywistości…dobrze, że nie jestem dziś
jak pani D., która nie zaczęła swych ponurych medytacji, dopóki wszyscy nie
ponumerowaliśmy lekcji, nie wpisaliśmy dat i nie podkreśliliśmy tematów…
natomiast pani M. często zdarzało się w ogóle nie podać tematu…uwielbia-
łam ją…była tak zakręcona jak pijane wiersze Rimbauda lub Tuwima…tak
pięknie roztrzepana…rozgadana…metody aktywizujące? a po co? jestem po-
dobnie ześwirowana…i bardzo się cieszę, gdy wchodzę do szkoły na G. dzi-
siaj, bo czuję się tu jak u siebie, mimo iż wszystko wokół się zmieniło…nie
skrzypią drzwi ani podłogi…artystycznie pachniemy czasami…weszłam 
w nową życiową rolę po drugiej stronie biurka…

Dzień stania na rzęsach

jeśli jeszcze raz wpadnę na pomysł zorganizowania wycieczki, poproszę,
by mnie ktoś zdrowo przywołał do porządku… trzy dni to optymalny czas
jakiejś eskapady w nieznane…albo znane Góry Stołowe z wypadem do
Pragi…już byłam tam z poprzednią klasą…pomysł został kupiony przez ro-
dziców na wywiadówce…nieco gorzej zareagowali uczniowie…„a czy tam
będzie zasięg? a darmowe wi-fi? a pokoje dwuosobowe?”…staję na rzęsach
(sztuka opanowana perfekcyjnie), by wraz z końcem kwietnia zamknąć listę
uczestników wyjazdu…z trzech klas pojedzie 50 osób…ledwo…bo to prze-
cież jednak góry…a to męczące…moje ciśnienie wciąż podskakuje z irytacji,
gdyż skład wycieczkowiczów nieustannie się zmienia…biuro podróży powoli
się wycofuje…biegnę przez miasto scyzoryków z ośmioma tysiącami za pa-
zuchą w gotówce…bo nie mogę zawieść tych, którym zależy na wycieczce…
mnie też…i nagle wybucha prawdziwa bomba…potem efekt domina: wy-
chowawca klasy 2a zostawia mnie na lodzie…następnie kolejny opiekun 
wycofuje się (bo mam trudną klasę)…A. próbuje okiełznać swoją 2c, moja
2b przeżywa właśnie czas zbiorowej abulii i tumiwisizmu…czy jest sens co-
kolwiek dla nich robić? jest sens…i…zbliża się piątek – długiego majowego
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weekendu początek, a po nim wyjazd…pesele wpisane, karty wypełnione,
zgody rodziców zebrane, podpisy złożone…ostatnie ogniwo, to tylko jeszcze
GABINET DYREKTORA…tylko…? A. jest odważniejsza, a Dyrektor zasad-
niczy, wnikliwie i baaardzo długo analizuje dokumentację wycieczki…a po-
nieważ nie opieczętuje niczego, co zostało napisane odręcznie, musimy
kolejne dwie godziny przepisywać listę na komputerze…i wracamy do gabi-
netu…w tak zwanym międzyczasie omawiam z 2c ZEMSTĘ…zemsta…jesz-
cze okazuje się, że harmonogram wycieczki to nie to samo co plan wycieczki
podany przez biuro podróży…a tu przecież czas nagli…za godzinę kończą
pracę w kuratorium…jeszcze tam nie zgłosiłyśmy naszej kompromitacji…
biegniemy z A. na złamanie karku…odwołuję w ostatniej chwili konsulta-
cje…tak wiem…obiecałam, że dziś będę na pewno, gdyż ostatnio przeszko-
dziło mi szkolenie nauczycieli…uczennice z 1b są na mnie wściekłe…wcale
im się nie dziwię…chciały poprawić dyktando…zegar pokazuje 14.30…
wbiegamy z A. do kuratorium…a tam remont…przeprowadzili gdzieś urzęd-
ników… Pani w sekretariacie ma problem ze skopiowaniem naszej doku-
mentacji…trafiamy do pokoju PANA zastępującego PANIĄ od wycieczek…
jest horrendalnie zajęty wychodzeniem z pracy…„jak można tak zostawiać
na ostatnią chwilę sprawę zgłoszenia zagranicznej wycieczki? a gdybyśmy
nie zdążyły? czy my w ogóle znamy przepisy?”…nabuzowany zasiadł przed
laptopem…chciał nam pokazać paragrafy, które jednak pochowały się…
i gdy już zademonstrował, jak bardzo nas nienawidzi za to, że wcześniej nie
wyszedł, wykonał jeden telefon, stanął na baczność i przyjął do wiadomości
naszą Pragę…i jak wytłumaczyć PANU ważnemu teoretykowi z kuratorium,
że jeszcze rano nasi wychowankowie rezygnowali z klasowego wyjazdu, gdyż
rodzice pozwolili im zostać w domu? …w końcu załatwione…ulga…ale nie
chwal jednak dnia…A. dostaje kolejny telefon od mamy swego ucznia…zroz-
paczona i oburzona pani pyta, co ma spakować synowi, bo nie podałyśmy
listy obowiązkowo zabieranych rzeczy…szok! czuje się tak, jakbym pracowała
w oddziale przedszkolnym…odbieram sms od sfochowanego taty mojego
ucznia (dlaczego ja muszę dostawać te wiadomości, telefony odbierać? po-
stuluję dodatkowe uposażenie na telefon służbowy!)…ów tatuś pyta mnie 
o to, „czy to prawda, że jedziemy do warszawskiej Pragi i jaki jest sens tej wy-
prawy…” nie wierzę…oto mój klasowy ulubieniec pracował pół roku nad
projektem edukacyjnym z geografii, ale jeszcze nie doczytał, że Praga Pradze
nierówna…i odkąd to paszport jest do Warszawy potrzebny?
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Dzień przejmujący

w końcu wracam do domu…jestem skonana…zmasakrowana tym
dniem…myślę o tym, że przecież mam trzy dni wolnego…długi weekend…
napiszę sprawozdanie z planu rozwoju…odsapnę…wezmę się za to na pew-
no…błogą myśl przerywa dźwięk telefonu – znowu A…ledwo ją słyszę…
zapłakana oznajmia mi, że nigdzie nie jedzie…właśnie odebrała połączenie 
z zastrzeżonego…bardzo nieprzyjemny anonimowy rozmówca nazwał nas
nieudolnymi nauczycielkami i postraszył A. skargą w kuratorium…„ja panią
usadzę…” okazało się, że trzy osoby z 2c nie mają paszportów ani dowodów
tymczasowych…czyja wina? wychowawczyni oczywiście…bo oni – rodzice
– nie wiedzieli, że potrzebne…dzieci nauczycieli…których nie było akurat
na tamtej wywiadówce…„ja panią usadzę!” krzyk i groźby…o Niebo! jak
nisko my, ludzie musimy jeszcze upaść? obie boimy się tej wycieczki…może
będą nas nagrywać? może policja w trakcie kontroli zrobi nam na złość? serce
bije mi znacznie szybciej, nie wiem, jak się zachować, jak pocieszyć A… te-
lefon do Dyrektora…„skąd wzięłyśmy regulamin wycieczki?” z kosmosu…
niebawem właśnie stamtąd po mnie przyjadą…filiżanka melisy…omiatam
wzrokiem artystyczny nieład w pokoju…(taaa, artystyczny zaraz…) i nagle
paraliż…różowa teczka! przerzucam sterty kartek, rozpaczliwie szukam ró-
żowej teczki z barankiem…z barankiem…nie ma jej pośród piętrzących się
wszędzie papierów…na pewno ją przyniosłam z pracy…na pewno…znik-
nęła…jest godzina 18.00…wracam dyliżansem do szkoły…portier dziwnie
na mnie patrzy…a bo ja lubię o tej porze do pracy! … otwieram swoją szafkę
(numer 13 – no gdybym była zabobonna…)…biegnę do biurka…otwieram
sale lekcyjne…teczka zniknęła…zgubiłam dokumentację wycieczki…ale
przecież mnie nigdy jeszcze się to nie zdarzyło!… wracam tym samym dyli-
żansem na wieś i proszę św. Antoniego o pomoc…z trudem powstrzymuję
łzy…arytmia serca daje o sobie znać…będzie szkolna afera…jak ja w po-
niedziałek spojrzę Pani vice Dyrektor w oczy, gdy odwiezie swego syna na
miejsce zbiórki? kolejna melisa…tabletki…A. chyba miała rację…ktoś nas
jednak przeklął…nas i tę wycieczkę…a teczkę zostawiłam w sekretariacie na
małym stoliczku, gdy czekałam przed gabinetem Dyrektora…każdy zapo-
mniałby w takim amoku…dokumentację trzeba w poniedziałek o 6 rano za-
brać w Góry Stołowe…klucz do sekretariatu ma sekretarka i Dyrekcja…pani
vice Dyrektor…gdy dowiedziała się o moim roztargnieniu, zadzwoniła…
ta cierpliwa i święta osoba pofatygowała się specjalnie do pracy w długi 
weekend…a sprawa anonimowego telefonu z pogróżkami żyła w pokoju na-
uczycielskim parę dni…nie było oficjalnego potępienia ani dochodzenia…
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frontem do „klienta”…do ucznia…dlaczego my i rodzice naszych uczniów
stajemy w szeregach wrogich sobie obozów…? gdzie to współdziałanie dla
dobra dzieci? gdybym nie myślała o nich, już dawno zrezygnowałabym 
z wszelkich akcji angażujących klasę pozalekcyjnie… 

Dzień nocnych King – Kongów

wycieczka…72 godziny, czyli 3 doby, czyli dwie noce, czyli 4 godziny
mojego czuwającego snu…nie lubię słowa masakra, ale to była masakra…
pięćdziesiąt osób w autokarze, każda słucha głośno innej muzyki…ponieważ
siedzę z tyłu, wciąż dochodzi do mnie sakramenckie pytanie: „prze pani, da-
leko jeszcze?”…i ten niezmordowany P. – mój ulubieniec, który nie rozstaje
się z autorefleksją pt. „bo ja głupi jestem”…siada obok mnie i rozmawiamy 
o muzyce, o 50. twarzach Greya, o poprawie z ZEMSTY…zemsta…chłopcy
za mną robią zdjęcia kierowcom tirów, którzy podczas jazdy rozmawiają
przez telefon…nieustannie wstaję i dyscyplinuję kamiennym wzrokiem
chwalących się znajomością wulgaryzmów…przecież dzieli nas dystans naj-
wyżej dwóch metrów…nie kontrolują się…„bo zadzwonię do twojego ojca!
…minus 10…minus 20 z zachowania”… połowa uczniów z mojej klasy po-
winna wrócić z tej wycieczki z naganami…wypuszczeni na wolność, ale ogra-
niczeni koniecznością zadania szyku, szpanowania…a wieczorem paciorek,
siusiu i spać…jasne…o 23.30 na całym piętrze zawyły suszarki do włosów…
kontrola…pukanie do drzwi…dziewczęta obiecują, że już będzie cicho…
zmiana warty…siedzę pod pokojem moich imprezowiczów…zabrałam im
klucz…słyszę rozbawionego G…bez ceregieli pakuję się do środka…głośno
przełykam ślinę…półprzytomnie rozglądam się wokół…chłopcy paradują 
w samych bokserkach…pościel na podłodze…K. trzyma w ręce trofeum –
niedopity kufel z napisem okocim…i jeszcze mi wmawia, że to sfermento-
wany tymbark…naprawdę odechciało mi się spać…minęła pierwsza…za
późno, by dzwonić do mamy K., by znów dręczyć tę kobietę…mam jej doło-
żyć teraz zmartwień…? tak bardzo płakała na ostatnim zebraniu…nie daje
rady…ma w życiu pod górę…kto nie ma…ostra reprymenda w kierunku
K…ale są jeszcze tamci trzej…mam im zrobić rewizję osobistą? może po-
winnam zajrzeć pod kołdry…ale oni z gołymi torsami…a jeśli ktoś mnie 
posądzi o najgorsze zamiary? czekam, aż wreszcie imprezowicze położą się
spać…jeden ananasik uciekł z imprezy i do tej pory nie wrócił…wiedział, co
się święci…próbuję go namierzyć u dziewczyn…bingo…J. ( mam pięciu J.
w klasie) robi mi zdjęcie, gdy nagle wyrastam przed uczennicami pukającymi
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do drzwi pokoju, w którym już śpi klasowy playboy…Oby ta moja żałosna
focia nie znalazła się jeszcze tej nocy na fejsie…upokorzenie – oto cena, jaką
czasem musi zapłacić nauczyciel, jeśli mu zależy na uczniu…a następna noc
upłynie pod znakiem pretensji jednego z gości pensjonatu…„co z pani za
wychowawczyni?”…„radzę sobie”…„taa radzi se pani…” przecież jest ciszej,
moi nie dokazują…przyjechali gimnazjaliści z Pomorza i to oni tak towa-
rzysko zakłócali spokój…na szczęście pilnował ich King Kong – pewnie 
wuefista…cierpliwie krążył po ośrodku i cenna była jego pomoc…moje kie-
leckie scyzoryki chętne do bójek za jedno pomorskie: „masz coś do mnie?”,
a ci z północy zakochali się od pierwszego wejrzenia w moich miss nastola-
tek…takie z nich wróżki czarodziejki spod Ł…szkoda, że moje czary i uroki
nie zadziałały na King Konga…

Dzień selfiozy

kolejny dzień wycieczki obfitował w ciekawe i cenne lekcje… ponieważ
dziewczęta wstydziły się zjeść porządne śniadanie, mdlały w trakcie zwie-
dzania…jak to dobrze, że nasi nie muszą paradować w mundurkach na ta-
kich wyjazdach, nie muszą kłuć w oczy logo szkoły (tylko poniedziałek jest
dniem wolnym od obowiązkowego stroju szkolnego), są prawdziwi, rozbi-
surmanieni barbarzyńcy cierpiący na selfiozę…wszyscy robią sobie telefo-
niczne foty – koniecznie z dziubkiem…Praga piękna, ciepła i tłoczna…nikt
nie słucha przewodnika, który złośliwie narzuca mordercze tempo…na
Hradczanach tłumy…wchodzę przez nieuwagę w trzech mężczyzn – Rosjan
chyba – każdy z nich ma na sobie koszulkę z facjatą Putina…o matko…
G. wykrzykuje hymny na cześć ulubionego klubu piłkarskiego z K…A. i M.
pytają mnie, czy mogą sobie zrobić sweet focie z Koreankami…mój kamien-
ny wzrok odpowiada…to już było…zamykam z tyłu grupę…jakaś pani za-
gaduje mnie po polsku ciekawa, skąd jesteśmy…okazuje się, że to nasza
ziomalka…ucieszyła się, gdy usłyszała wrzaski G…a dziewczyny od Kore-
anek zaczęły zwiedzanie Pragi od fotki w toalecie…

Dzień melisy

na ostatniej wywiadówce zapytałam zadziwiająco licznie przybyłych
rodziców o to, czy widzieli zdjęcia z wycieczki swoich pociech…jak często
pojawiały się na nich czeskie zabytki – nikt nie potrafił powiedzieć…państwo
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również nigdy nie widzieli swych dzieci spożywających posiłki z telefonem…
(jak można siedzieć przy jednym stole z rówieśnikiem i nie rozmawiać z nim
na żywo, lecz w milczeniu do siebie smsować…? i cóż może począć polonista
– biedny kałamarz? ) … jak ja nie znoszę wywiadówek…te spotkania bardzo
mnie stresują…od pięciu lat jestem wychowawcą i zawsze bardzo przeżywam
zebrania…boję sie ich…piję melisę, choć ta nie działa…wolę rozmowy in-
dywidualne z mamami i tatami, choć nierzadko bywają bardzo przykre…
w zeszłym roku na ostatnim zebraniu zorganizowałam klasowy Dzień Mat-
ki…moi wychowankowie powiedzieli wierszyki, wręczyli mamom kwiatki,
wspólnie obejrzeliśmy fotorelację z klasowych imprez…a ja dostałam ogrom-
ne serce z podpisami uczniów i dedykacją: DLA NASZEJ KLASOWEJ
MAMY…miłe…w tym roku nie miałam już siły do takich akcji…chciałam
jak najszybciej skończyć wywiadówkę…oj, pobożne to było życzenie – nie-
stety…pierwszy wyskoczył pan od warszawskiej Pragi…po nim zabrali głos
pozostali…oniemiałam…e-dziennik oszalał nam i bezpardonowo zaniżył
propozycje ocen końcoworocznych…zdarza się elektronicznym mózgom…
jak wytłumaczyć rozsierdzonym rodzicom, ze testujemy ten program…
że trzeba zaufać zdrowemu rozsądkowi nauczyciela…żaden argument nie
docierał do zebranych…roszczeniami mam i ojców można by zbudować fa-
bułę niezłego filmu grozy…„cokolwiek się zdarzy, niech uderzy we mnie…”
pytam, czy są jakieś problemy z ocenami z polskiego…cisza…czy ktoś czuje,
że skrzywdziłam jego dziecko…cisza…nie mają pretensji do mnie – polo-
nisty…pan od Pragi zażądał, abym to właśnie ja załatwiała sprawy z przed-
miotowcami, oni do nikogo nie pójdą…„przecież od tego panią mamy…” 
a ja naiwna myślałam, że…czy jest ktoś niżej ode mnie na tej drabinie waż-
ności…? per aspera ad astra…gdy prosiłam rodziców o pomoc przy organi-
zacji Szlachetnej Paczki, tylko jedna mama pojawiła się w szkole…pozostali
dali przecież pieniądze…a to był taki wspaniały czas integracji klasy…trzy
wieczory poświęciłam, by pójść z uczniami na zakupy…tyle radości miała ta
10-osobowa grupa, gdy wracała do szkoły objuczona siatami…i to zdziwienie
kasjerki w sklepie: „wygląda pani raczej jak ich koleżanka, a nie wychowaw-
czyni…” powstało 10 dużych szlachetnych pak od szlachetnych serc gimna-
zjalistów…razem raźniej, radośniej…dobro dajesz…dobro otrzymujesz…
takie sceny karmią mój umysł, gdy słucham złośliwych uwag rodziców moich
wychowanków…czasami jednak zapominam, co to stoicki spokój, gdy nagle
jakaś mama podczas przeglądania prac dziecka wyciąga ukradkiem telefon 
i próbuje robić zdjęcia wypracowaniom lub testom…zwracam uwagę, grzecz-
nie proszę…bo złamie prawo…a ona twierdzi, że na pewno mam coś do
ukrycia…a ponieważ musi sprawdzić, czy ja dobrze sprawdziłam, chce po-
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kazać prace pisemne syna kompetentnemu poloniście…dlaczego ja nie mdle-
ję w takich sytuacjach? ktoś pojawia się pierwszy raz na wywiadówce i ma
jeden cel – upokorzyć…teraz wiem, kim są ci ważni w naszym mieście…
nigdy nie rozmawiałam z ojcem pewnego trudnego dyswychowanka, nigdy
nie pojawił się u mnie ani on, ani jego żona…jeśli ten pan kontaktował się
ze szkołą, robił to tylko za pośrednictwem Dyrektora i magicznych karteczek
z zaleceniami…jego nazwisko znane…a twarz…po raz pierwszy zobaczyłam
go w lokalnej prasie – publikowano akurat ranking najzamożniejszych w re-
gionie…boli…żaden z rodziców nie podziękował za wycieczkę…za moje 
4 godziny snu na trzydniowej wyprawie…zamiast tego ataki…po zebraniu
wróciłam do domu o 22.00…a trzeba jeszcze przed północą uzupełnić 
e-dziennik…czeka na mnie rekordowo długa lista zaległości…a kiedy spra-
wozdanie z awansu?…a testy kompetencji…? próbne egzaminy klas drugich
– decydujące rozdanie, choć nikt nie gra…wszyscy prawdziwi…podnoszę
ciężką głowę – chwilowa drzemka na stole…spisuję roszczenia rodziców…
szykuję się do poważnej rozmowy z panią vice Dyrektor…nie nadaję się na
wychowawcę…jestem zbyt wrażliwa…przypomina mi się treść smsa od M.
…„M., chciałbym teraz być przy tobie…zaparzyć herbatę…” …tęsknię za
tobą, bardzo mi ciebie brakuje, M. …

Dzień klasowej mamy

wciąż krążę między szkołą a domem wypełnionym po brzegi edukacją
…pierwszej lekcji udzielił mi zaraz po studiach mój ojciec: „jesteś dla mnie
zerem”…każdego dnia zastanawiam się, czy nie ma racji…praca w prestiżowej
szkole…jakie to ma znaczenie i dla kogo…? biologia tyka coraz mocniej…
czasem zastanawiam się, ile jeszcze tych kobiecych cykli przede mną…? kiedy
pojawi się to moje dzieciątko…? wchodzę do sali lekcyjnej i przytulam spoj-
rzeniem moje zaadoptowane dzieciątka…mam przed oczami ogromne pa-
pierowe serce z napisem: „dla naszej klasowej mamy”…mogłabym być mamą
któregoś, którejś z nich…i kiedy przychodzą do mnie na przerwie…bo chcą
pogadać…bo pytają, kiedy próba (choć już nie mamy w tym roku w planach
spektaklu), mocno ich przyciskam do serca, bo ja tego bardzo potrzebuję…
a niech patrzą koleżanki – nauczycielki…a niech strofuje Dyrekcja…to moje
dzieci przecież…
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Dzień Gandalfów i rozmów nigdy niedokończonych

ciągły niedosyt teatralnych wrażeń połączył mnie niespełna dwa lata
temu z T. …nasze drogi przecięły się w kancelarii parafialnej…nie będzie 
z tego ślubu, ale za nami już 4 przedstawienia…w szkole jestem sobie sterem,
żeglarzem, okrętem…w parafii bywam komuś po prostu potrzebna…mło-
dzież zaakceptowała nasz reżyserski tandem…ja mam głowę pełną literac-
kich pomysłów i ciągle szukam nowych rozwiązań, by „odpowiednie dać
rzeczy słowo”…a on doskonale wie, że bez wyzwań oboje nie potrafimy żyć…
on wie, że wystarczy iskierka – maleńki zwiastun światłości, nikły płomyk,
by wyprowadzić kogoś z mroku jego ograniczeń…T. otworzył mnie na cuda
…dopiero poza szkołą, na neutralnym gruncie pojęłam znaczenie nazwy
grupy teatralnej „E”…wyszłam ze swej introwertycznej chatki, otworzyłam
drzwi do swojej Betanii, odbandażowałam swe rany, których wreszcie ktoś
nie zamierzał posypywać solą…pokazałam siebie…do tej pory chowałam się
za swą pokorą, skromnością, bo nigdy nie umiałam przyjmować braw…onie-
śmielał mnie zwykły kwiatek od ucznia…T. pojawił się w moim życiu jak
czarodziej Gandalf na drodze Bilba Bagginsa…czarodziej Gandalf… przy-
chodzi niespodziewanie, zasieje zamęt, czasem przestraszy, spojrzy łagodnie,
może i pogrozi burzą, stworzy okoliczności, pomoże szukać mapy…zawsze
prowadzi do źródła… po prostu JEST tu i teraz…dla nas JEST…taka jego
misja…podobnie zachowuje się nauczyciel…ilu to już Bagginsów spotkałam
i zaprosiłam do przeżycia wielkiej szkolnej przygody…w tej edukacyjnej biu-
rokracji nie można rezygnować z pasji…trzeba odkrywać je – w sobie i dla
siebie…chyba…Niebo dało mi siłę w postaci głębokiej wiary, niezłomnej 
i konsekwentnej postawy i wrażliwości T… w mądrych oczach tego człowieka
odkryłam swoją godność i uświadomiłam sobie ogromny głód dobrego
słowa…trzeba szukać mądrości…zabiegać o nią…pielęgnować jej niezwy-
kłość…mądrość jest najcenniejszym darem…nie wolno go zmarnować…
tak bardzo mami nas głupota tego świata…każdy podświadomie czeka na
cudowny moment spotkania ze swoim Gandalfem…dziękuję Niebu za roz-
mowy z T. – zawsze niedokończone…dziękuję też Niebu za te ramiona pani
vice Dyrektor, które mnie przytulają…żadna premia, gratyfikacja ani dodatek
motywacyjny nie zastąpią nam tych słów pracodawcy: „M., nie pozwolę ci
stąd odejść, jesteś zbyt cenna”…żadna laurka na dzień nauczyciela, nawet
najpiękniejsza orchidea nie zastąpią wyśpiewanej szczerze przez nastoletnie
serca pieśni: „dobrze, że jesteś…co by to było, gdyby…” błogosławione niech
będą te chwile pod Niebem pełnym cudów…błogosławiony ten, kto pragnie
cudów w swoim życiu… dzień kropli drążącej skałę
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…to wielka sztuka – nie traktować szkoły jak zwykłego zakładu pracy,
w którym obowiązuje sztywny przydział obowiązków i nikt nie chce ofiaro-
wać siebie ponadwymiarowo, jeśli mu dobrze nie zapłacą…są też szkolni do-
broczyńcy – barbarzyńcy, którzy całe swoje życie poświęcają innym, burząc
przy tym świątynię swej prywatności i czasu wolnego…zdrowy rozsądek…
umiar…złoty środek…przecież pomaganie męczy…nauczanie innych bardzo
eksploatuje…i w dodatku trzeba spowiadać się z tego zaangażowania przed
szanowną komisją awansową…zaczęłam w końcu redagować sprawozda-
nie na mianowanie…miałam trzy lata na realizację planu, którego założeń
nikt chyba nie sprawdzał…dopiero teraz uświadamiam sobie, że polonista
też czasem nie potrafi czytać ze zrozumieniem paragrafów i ustępów…ot,
chciałam się popisać jedynie przed samą sobą…przez trzy lata moja opie-
kunka stażu, choć obecna fizycznie blisko w pokoju nauczycielskim, jednak
z ogromnym dystansem mentalnym patrzyła na moje dokonania…dopiero
w tym ostatnim miesiącu rzeczywiście jej pomoc w opanowaniu papierologii
awansowej okazała sie zbawienna…„za mało się chwalisz” – usłyszałam, gdy
moja mentorka przeczytała szkic sprawozdania…nie umiem chwalić siebie…
błąd…i gdy już myślałam, że przebrnęłam przez ten gąszcz przeróżnych pism
i wniosków, okazało się, że Dyrektor nie zaakceptował mojej „teczki”…bo
czcionka nie taka…bo nieestetycznie…bo kolor segregatora (granatowy) nie
taki…od tego jest Dyrektorem, żeby na wszystko zwracać uwagę…i zno-
wu pod górę…na lekcjach też…polonista musi się zmierzyć nie tylko z za-
grożeniami popkultury i komercji…polonista musi wygrać pojedynek na
słowa poniżej pasa…wciąż maleje liczba czytających…a polonista stoi jak
ten Gombrowiczowski Bladaczka przed Gałkiewiczem i przekonuje, że li-
teratura zachwyca…dziesiątki prezentacji, liczne teksty z kanałów interne-
towych okraszone pięknymi nawiązaniami do lektur, do znienawidzonej
przez gimnazjalistów poezji…i ciągle to odważne pytanie: „a po co nam to
w życiu…?”…jeśli braknie humanistów, świat zmarnieje duchowo…jak za-
razić pasją czytania? cieszę się, gdy uczennice przynoszą mi kolejne powieści
Greena (szkoda, że wciąż promuje się Greya)…co roku organizuję klasowe
festiwale książek…opowiadam o swoich fascynacjach…i czasem wychodzę
z tych lekcji dumna z tych ofiar cywilizacji i postępu…bo warto się starać –
choćby dla przyszłej pani adwokat, która podchodzi do biurka, by powie-
dzieć: „wzruszyła mnie dziś pani”…prymat człowieka technicznego…ale
„kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym spadaniem…”
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Dzień nielegalny

ostatnie dni minionego roku szkolnego należały do najcięższych w mo-
im życiu…w poniedziałek zostałam wezwana do gabinetu Dyrektora…przy-
szła odpowiedź na mój wniosek do organu prowadzącego szkołę w sprawie
postępowania egzaminacyjnego…jakiś urzędnik dowodzi, że nie posiadam
uprawnień pedagogicznych do pracy w szkole…nawet mój Przełożony nie
krył zdumienia…po dziewięciu latach (z przerwami) spędzonych pod tablicą
dowiedziałam się, że jestem nielegalną nauczycielką (jak zauważyła mama
mojego ucznia – również niekompetentną)…szalałam ze złości…poszło 
o dyplom ukończenia uczelni…jestem magistrem filologii polskiej…nikogo
nie obchodzi to, że studiowałam dziennie, a w tym czasie nie było w K. innej
polonistyki poza nauczycielską…z duszą na ramieniu wracałam do domu
ulubionym rozklekotanym dyliżansem (ileż to ciekawostek niegramotnie
zwerbalizowanych w tym dzikim tłumie pasażerów)…na szczęście spośród
papierzysk i smutnych dokumentacji okołouczelnianych wyłonił się suple-
ment do dyplomu…mogę im to rzucić z satysfakcją na biurko…czemu do-
tychczas nikt nie pytał…

Dzień spadających aniołów

rzadko zaglądam do naszej domowej tradycyjnej skrzynki na listy…
korespondencję zawsze przynosi mama…tego dnia zajrzałam…nie wiem,
dlaczego to zrobiłam akurat wtedy…wyjęłam jeden list…adresowany od-
ręcznie…odbiorca – mój ojciec…zatem raczej nieurzędowe pismo…cie-
niutki…w środku niewiele treści chyba…tekst odręczny…biorę go pod
światło i zauważam swoje imię…ciekawość i irytacja biorą górę nad posza-
nowaniem prywatności…w pierwszych słowach listu adresowanego do ojca
ktoś chciałby mnie serdecznie pozdrowić słowami: „M., ty stara dziwko…”
dalej też podobnie pieszczotliwie…jedna kartka wyrwana z uczniowskiego
zeszytu w kratkę i aż tyle dobrego o mnie…schowałam się w pokoju…nikt
nie zobaczył tej szanownej korespondencji…dwa razy zamykałam oczy, prze-
cierałam je ze zdumienia i szczypałam się…to chyba sen…jestem dziwką…
spałam już z każdym niewinnym…z każdym powołanym do niewinności…
gdyby T. wiedział, kim jestem…on jest stworzony do wyższych celów prze-
cież…nadaję się na dziwkę dla pijaków, żeby mnie bili i wtedy wyleciałyby
mi z głowy „teatry w kościele i molestowanie księży…powinnam się wziąć
za dojenie krów…” na lepszy los nie zasłużyłam…a tak w ogóle to mam dać
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spokój pewnej rodzinie…i tu pada nazwisko…niedawno wyraziłam głośno
swą dezaprobatę dla postępowania matki sześciu chłopaków…najmłodszy 
z nich wciąż opuszczał lekcje, w ogóle się nie uczył…całymi dniami szwendał
się po naszym domu i podwórku, a mój ojciec wykorzystywał go do różnych
prac…zwracałam uwagę na potrzebę wzmożonej opieki nad tym małolet-
nim…czy naprawdę chciałam dla niego źle…? czy ten list był podyktowany
chęcią zemsty? czy ktoś może chce mi zaszkodzić? ktoś na pewno sprawił,
że tamtego popołudnia mocno zawyłam z bólu…stanęły mi przed ocza-
mi wszystkie spektakle…uśmiechnięte twarze widowni…radość i wdzięcz-
ność T…gdzie popełniłam błąd? …kim był anonimowy moralizator – głos
sumienia lokalnej społeczności? …ten niespokojny dzień jeszcze się nie koń-
czył…na moje nieszczęście…nie mogłam skupić się na przeglądaniu listy
pytań dla nauczycieli mianujących się…parę dni do egzaminu…w programie
do obróbki zdjęć zaczęłam tworzyć kolaże – fotograficzne pamiątki dla człon-
ków grupy „E.”…piszą do mnie smsy…dzielą się emocjami po ostatnim ple-
biscycie…naprawdę niezłe z nas foczki…cudowna drużyna…ale tego dnia
nie potrafiłam cieszyć się tym, co dobre…wciąż zamknięta na klucz w swym
pokoju nie mogłam znaleźć ukojenia…targało mną ogromne poczucie
krzywdy…zaczęłam obwiniać samą siebie…w stanie głęboko depresyjnym
zadzwoniłam do znajomej…„nie przeżywaj tak, bo skończysz jak taki M.,
który kilka godzin temu spadł z ósmego piętra”…M.? „a tak, znałaś go
chyba…coś było z nim nie tak…” M.? zwariowała…pomyliła się…M.?…bła-
gałam, żeby zaprzeczyła…nie widziałam go od półtora roku…ostatni raz 
w moje urodziny…publicznie składał mi przepiękne życzenia…był moim
aniołem…ja chciałam być jego…aniołem…na tyle mi pozwalał…bliskość
czasem oddala…odległość zbliża…M. …skarbnica głębokich myśli…nie-
spotykana delikatność w głosie…cierpiące ciepłe oczy…miotał się od paru
lat…łączyły nas setki wysyłanych do siebie maili i smsów…co wieczór słowo
na dobranoc…nie mógł znaleźć swojego miejsca na ziemi…był trochę boży
…trochę nasz…nieswój…ale na pewno chciał żyć w lepszym świecie…ten
świat zniszczył go…podeptał jego wrażliwość i idealizm…i tamta dziewczyna
go zniewoliła…obym nigdy jej nie poznała…a gdybym była na jej miejscu?
…skoczyłabym za M…potępił siebie samego na wieki…? wiadomość o jego
samobójstwie to kolejny kataklizm, na który nie można być przygotowa-
nym…wyłam skulona pod stołem całą noc…nie wiem, jak znalazłam się 
w szkole…na pewno połknęłam uspokajacze…po zajęciach poszłam pod ten
budynek…był ogrodzony…urząd miasta…siedziba naszego szanownego ku-
ratorium…przecież trwały remonty…nikogo nie wpuszczali już na ten
teren…M. uparł się…skoczył z okna łazienki…stanęłam niedaleko…ja –
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jego anioł…zanim to zrobił, był na decydującej rozmowie…nie po-
zwolono mu wrócić do stanu, który opuścił…on nie pozwolił, by mu ktoś
naprawdę pomógł…„M., tyle razy już podchodziłem do okna…znam te
stany…epizody depresyjne…” zabrałeś, M. tę wielką tajemnicę…nigdy nie
poznamy siebie…nie poznamy drugiego człowieka…jesteśmy blisko, choć-
by tylko mentalnie, a tak naprawdę ciągle będziemy spragnieni realnej obec-
ności drogiego nam człowieka…mój przyjaciel, M. – lekarz mojej duszy,
powiernik moich tęsknot, na które nie mógł odpowiedzieć…świat zabił ko-
lejnego anioła…

Dzień bogatszego nauczyciela

ostatni taki egzamin w moim zawodowym życiu…dobrze, że odbył się
tuż po zakończeniu roku szkolnego…zakończenie roku…wszyscy z klasy
podpisali się na pięknej kartce, którą dostałam…„wdzięczność jest najpięk-
niejszym kwiatem, który wyrasta z duszy…” (wraz z panem kuratorem
oświaty wręczałam nagrody i świadectwa z wyróżnieniem)…pierwsza w ko-
lejności zostałam wezwana do sali egzaminacyjnej…panie ekspertki sympa-
tycznie drążyły tematy i były pod wrażeniem mojej autoprezentacji…to
rzeczywiście bardzo nobilitujące – chwalić się tym, co przecież należy do
moich obowiązków…trzeba umiejętnie przekonywać szanowną komisję do
tego, że minione trzy lata pracy wymiernie wpłynęły na renomę szkoły…or-
ganizacja jubileuszu szkoły…kilka dużych spektakli…nagrody teatralne…
laureaci konkursów kuratoryjnych…współpraca z lokalnym środowiskiem
artystycznym…liczne wyjścia pozalekcyjne… „E.”…dwie nagrody Dyrektora
szkoły…najwyższy w dziejach naszego gimnazjum wynik na egzaminie z ję-
zyka polskiego… to wszystko ważne…podobnie jak świadomość, że nic nie
działo się na pokaz…że wszystko wyrastało z duszy i do duszy wracało…
dobro dajesz…dobro czasami otrzymujesz…nikomu nie muszę niczego udo-
wadniać…jestem wolna…mianowana bogatszą…o co? … może choć na mo-
ment mniej samotną…lepiej zrozumianą…zaakceptowaną w końcu przez
samą siebie…awansowałam do rangi koordynatora własnych marzeń…mam
to na papierze…przyjęłam każdy taniec nad przepaścią…każde spadanie…
przyjęłam publiczne gratulacje i anonimowe złorzeczenia…JESTEM na coś
gotowa…na co…?
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Lipiec 2014, gdzieś w Toskanii

akacje. Wspaniały, niepowtarzalny czas. Odpoczynek, wolność myśli,
działań, nic nie robienia i innych takich przyjemności-wspaniałości. 

Uciekłam przed końcem roku szkolnego do Włoch. Bo w przedszkolu
rok szkolny trwa zawsze do końca czerwca. Co więcej trwa nawet do dyżuru
wakacyjnego, ale że ten rządzi się innymi prawami, uznajmy, że możemy go 
pominąć.

Jestem w Toskanii i wypoczywam. Piękne widoki, ciepło, pyszne jedze-
nie i restauracja wyposażona w WI-FI. Przeglądam konto na FB i widzę
„Konkurs – Miesiąc z życia nauczyciela”. Wchodzę i czytam…Pierwsze moje
myśli oscylują wokół tego stwierdzenia:

„(Nauczyciele)…jako grupa zawodowa o szczególnej wrażliwości i re-
fleksji nad życiem, każdego dnia poddawani są nowym doświadczeniom.
Wpływ tych doświadczeń kształtuje bieg ich życia rodzinnego, zawodowego,
towarzyskiego itp. (…)”.

Najpierw potwierdzam w myślach, że tak jest. To mnie dotyczy. Zasta-
nawiam się zaraz jak to wszystko wpływa na bieg mojego życia, ale przede
wszystkim dostrzegam tą nieuchronną walkę myśli, a raczej ich natłok. Pe-
dagogicznych myśli rzecz jasna, które co dzień pojawiają się w odniesieniu
do różnych sytuacji. 

Wziąć udział, czy nie? Oto jest pytanie jakie stawiam sobie dzisiaj. Po-
stanawiam nie określać jasno, nie zapisywać codziennie. Pozwalam różnym
sytuacjom wpłynąć na to, czy spiszę moje myśli.

W

AISOT
Kobieta, 29 lat

Mężatka

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 159



Środa 09.07.2014, V.

łoska plaża, włoskie dzieci, inne niż polskie plażowe zwyczaje. Opalając
się w tym cudownym miejscu moją głowę zaczęło zaprzątać porówna-

nie. Widzę same uśmiechnięte i beztroskie twarze, zadowolone i korzystające
z uroków przyrody dzieci. Nikt na nikogo nie krzyczy, nikt nie płacze, nikt
nie doświadcza błędów rodzicielskich. Nie znam języka, ale słyszę i widzę
rozmowę. Dialog z dzieckiem, który przykuwa uwagę nie tylko z racji śpiew-
ności języka, ale i poszanowania praw, niezależności. Miły, wakacyjny obra-
zek, który przynosi potwierdzenie wielu pedagogicznych prawd. No i wiem
i widzę, że można. Próbuję znaleźć powód mówiący o tym, dlaczego Polacy
nie są nastawieni do dziecka po „partnersku”. Że za dużo problemów, że źle
się żyje, że każdy pędzi… No, ale chwila – przecież na wakacjach nigdzie nie
pędzimy, a i wychowanie dziecka to nie wakacje bądź czas wypełniania obo-
wiązków pracowniczych i domowych. Nie potrafię znaleźć wytłumaczenia,
natomiast wiem, że gdy ja zostanę rodzicem postaram się celebrować życie,
w które Dziecko jest wpisane z miłości.

Niedziela 13.07.2014, Polska – okolice P. 

ierwsza część wakacji dobiegła końca. Nauczyciele mają tak wspaniale
dużo wolnego czasu i wakacyjnego i nie-wakacyjnego. Gdy mówiłam, że

tak jak większość współpodróżników wracam jutro do pracy zostało to ode-
brane jak najbardziej normalnie. Ale gdy tylko wspomniałam o tym, że wra-
cam do pracy na 14 dni, a później znów wolne, tu już entuzjazmu nie było.
Powiem więcej – nie ma nigdy entuzjazmu, gdy wspominam o tych typowo
nauczycielski „wolnych” dniach. Tak, tak to tylko rzekomo wolne dni, bo
nauczyciel nie ważne czy na wakacjach czy nie o pracy myśli. Refleksje, atrak-
cyjne gadżety do przedszkola tzw. przydasie, pomysły na pracę zaczerpnięte
to tu, to tam. Wszystko wpisane jest w zawód nauczyciela, a jak dla mnie
można by nazwać to „ukrytym dodatkiem” do tego zawodu. Ja osobiście lubię
to wszystko i choć z jednej strony nie chce mi się wracać, to z drugiej nie
mogę się doczekać spotkania z „moimi” dzieciakami, a także z tymi z innych
grup. No tak, a powakacyjne porządki muszą poczekać bo należy przestawić
się na tryb „praca”.
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Poniedziałek 14.07.2014, P.

obudka: 04:50. Śniadanie, toaleta, makijaż i wyruszam do pracy. Dyżur
wakacyjny rządzi się swoimi prawami. Od 6:00 do 7:30 jestem „bez-

dzietna”, to znaczy nie mam żadnego dziecka pod opieką. Ten czas spędzam
na piciu porannej kawy i uzupełnianiu dziennika. Tak się złożyło, że kilka
spraw nie zostało załatwionych, więc trzeba się szybko z nimi uporać. Zdaję
sobie sprawie, że to „po czasie” – rada już była, a tabele puste. Na szczęście
moja przełożona, pani dyrektor, szefowa, człowiek zwykle wie, że najważ-
niejsze jest dziecko i niekoniecznie codziennie pilnuje tego, żeby wszystko
było uzupełnione. Myślę, że ma to swoje plusy i minusy, nie mniej jednak
zdarza się, że korzystam z tego czasami. Praca to nie tylko dzieci, dziennik,
to też koleżanki. Miło wraca się do pracy, wiedząc że czekają na mnie osoby,
którym już za chwilę opowiem o moich wakacjach, wręczę prezenty, pośmie-
jemy się, wymienimy uwagi i wszystko wróci na tor pracowniczy. Osoby, 
z którymi pracujemy są niezwykle ważne. Istotne jest podobne spojrzenie na
pracę, a w tym wartości, styl, umiejętności i pewne pokrewieństwo dusz.
Nigdy nie będzie tak, że wszyscy jednakowo się „polubią”, bo zawsze ktoś jest
nam bliższy. Ja w moim przedszkolu znalazłam „dobrego ducha”, moją Men-
talną Siostrę. Mimo, iż nie prowadzimy razem grupy podejmujemy różne
wyzwania, projekty wspólnie. To napędza, ociepla miejsce w którym pracu-
jemy, a także jest swego rodzaju sprawdzeniem się.

Są i dyżurujące dzieci. Miło je widzieć i znów z nimi porozmawiać, pa-
trzeć jak się bawią i jak dostosowują się do nowej dla nich sytuacji. Bo w wa-
kacje nauczycielki zmieniają się często, każda wnosi inne zasady i jak dla
mnie można dostać rozdwojenia jaźni czasami. Dlaczego tak jest? Bo choć
poglądy podobne, to lista zasad inna. Może nie tyle zasad, co konsekwencji
i cierpliwości w trakcie ich przekraczania. Dziś obyło się bez trudnych sy-
tuacji, na szczęście, bo po pięciu godzinach trzeba wyjść do domu, w którym
czeka masa rzeczy do zrobienia. Tym razem typowo domowych czynności.

Wtorek 15.07.2014, P.

rugi, powakacyjny dzień pracy. Przemierzam trasę dom – przedszkole
tym razem autobusem. Lubię podróżować do pracy lub wracać z niej au-

tobusem. Wtedy jest czas na przemyślenia, analizowanie różnych sytuacji,
wyjaśnianie tego, co się wydarzyło lub układanie w myślach planu dnia, pla-
nu rozmowy z dzieckiem, rodzicem. Lubię mieć wszystko uporządkowane,
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określone, ustabilizowane. To daje mi poczucie dobrego wypełniania mo-
jej pracy.

Zbliżam się do przedszkola i myślę o tym, co dziś będzie na obiad. Taka
zwykła-niezwykła prozaiczna rzecz: jedzenie, posiłki. W moim przedszkolu
jadłospis kuleje. Wiedzą to prawie wszystkie nauczycielki. Dziecko ma być
w centrum, a niestety są normy i brak pomysłu na smaczne i ciekawe ich 
wypełnianie. Wiedzą to też niektórzy rodzice. No właśnie i tu zaczyna się
ciemna strona mojej pracy. Jedzenie powiązane jest w przedszkolu z kuchar-
kami i paniami woźnymi. Te pierwsze realizują jadłospis, nie wnosząc zmian
do niego. Te drugie mają nadzieję na to, że dzieci zawsze wszystko będą 
zjadać. Nie ważna ilość, rozsądek. Byleby nie zostało, no bo co z tym zrobić?
Gdzie wyrzuć? Gdzie upchnąć? Nie lubię sytuacji, gdy woźna prezentuje
swoje, zupełnie odmienne niż moje podejście do dzieci. Śmiem twierdzić, 
że o takich sytuacjach na studiach nikt nie wspominał. Nikt nie uczył jak
współpracować z personelem przedszkola. No prawie nikt – ci wykładowcy,
którzy byli czynni zawodowo mówili o sensach i bezsensach przedszkolne-
go życia.

No i moje myślenie na ten temat zostaje przerwane, gdy tylko otwieram
drzwi do przedszkola. Dzieciaki biegną do mnie, bo akurat przygotowują się
do wyjścia na ogródek. Dziecięca spontaniczność i szczerość bez wątpienia
są siłą napędową mojej pracy.

Dzień mija i jak się okazuje, nie jedzenie jest dziś problemem. Trudność
sprawia mi bunt dziewczynki, która próbuje sprawdzić moją reakcję na jej
zachowanie. Tak, zapomniałam dodać, że czas wakacyjnego dyżuru to też
sprawdzanie nauczycieli przez dzieci. Po kilku latach pracy wiem, że to nor-
malne. Kiedyś bardzo szybko narzucałam swoje zasady dzieciakom, teraz
staram się z nimi rozmawiać o tym dlaczego zachowują się tak a nie inaczej.
Raz wychodzi mi to lepiej, raz gorzej. 

Kolejny dzień pracy mija na wyczekiwaniu popołudniowej burzy, zaba-
wach z dziećmi i na chęci szybkiego powrotu do domu.

Piątek 18.07.2014, P.

zień jak co dzień, nie mniej jednak miło idzie się do pracy na 12:00. Dziś
plan dnia rozszerzony jest o popołudniowe spotkanie z rodzicami. Ro-

dzice to ważne osoby. 
Wychowują swoje dziecko najlepiej jak potrafią, a przynajmniej tak za-

pewne uważają. Ja nie jestem rodzicem, więc mogę sobie jedynie wyobrazić
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czym jest rodzicielska miłość z jego perspektywy. Jestem za to nauczycielem
i nie muszę sobie wyobrażać jaki rodzic powinien być, aby zapewnić dziecku
godny rozwój. Czasem twierdzę, że z rodzicami pracuje się trudniej niż 
z dziećmi. Stajemy twarzą w twarz i rozmawiamy o tym, co ważne, pozy-
tywne i niepokojące w zachowaniu najważniejszej istoty na ziemi. Trochę
wiedzy plus analiza wychowania i systemu rodzinnego mojego i moich naj-
bliższych sprawiła, że mam świadomość tego jak trudno jest odszukać sza-
blon i wstawić w niego rodzica, a następnie postępować ze schematem
odpowiednim do szablonu. Wybór mojej drogi zawodowej spowodował, że
wiem to, czego czasem lepiej nie chciałabym wiedzieć. Bez problemu potrafię
nazwać styl wychowania reprezentowany przez moją mamę, babcię i dziadka;
w trudnych dla mnie chwilach bez problemu wspominam błędy wychowaw-
cze i powiem szczerze, że nie potrafię odciąć się od tej wiedzy. Może jest to
wpisane w ryzyko zawodowe? Zastanawiam się jak pracować z rodzicami
moich przedszkolnych dzieci, żeby po pierwsze mieli zaufanie do mnie, a za-
razem by relacja była zdrowa. No i nagle tu wyrasta spotkanie z rodzicami 
w całkiem prywatnej atmosferze. Jak będzie? O czym będziemy rozmawiać?
Kto przyjdzie? No i w sumie dobrze, że idę czy nie powinnam? Ktoś kiedyś
powiedział, że nie jest istotne jak dziecko zwraca się do nauczyciela – czy
mówi Ciociu, Pani, a może po imieniu. Istotne jest jak dziecko spostrzega
nauczyciela i jakie relacje ich łączą. Podobnie jest z rodzicami – nieistotne
jest ile prywatności zdradzamy w kontaktach z nimi, ale ważne by pewne
granice nie zostały zatarte. Spotkanie na S.R. pokazało, że ocieplanie relacji
z rodzicami może poprawić współpracę.

Po powrocie oglądam zapowiedź „Brzdąca w opałach”. Ten film zrobił
na mnie duże wrażenie gdy miałam jakieś 8–9 lat. Zawsze lubiłam dzieci 
i widok rozkosznego bobasa w śmiesznych okolicznościach przyrody sprawił,
że ten film przypadł mi do gustu. Dziś zastanawiam się, co w nim takiego in-
teresującego. Myślę też o tym jak tworzy się film z udziałem tak małego
dziecka. Stwierdzam, że nie jestem wielbicielką takich pomysłów.

Niedziela 20.07.2014 r., S.

mieniny Teściowej – taki wpis mam w kalendarzu 22 lipca. Imieniny, uro-
dziny, rocznice są dla mnie bardzo ważne, staram się pamiętać o tych do-

tyczących moich bliskich. Tak zostałam wychowana po prostu. Lubię takie
małe – wielkie święta i mam zamiar zawsze je celebrować, bo uważam że 
cementują więzi rodzinne, są okazją do spotkań. Tych ostatnich nie lubię
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przygotowywać, bo zawsze staram się wypaść dobrze, a jak wiadomo jest to
zwykle niemożliwe. Zawsze musi coś pójść nie tak, taki urok życia. Spotka-
nie w domu rodzinnym mojego męża zawsze gromadzi prawie całą jego ro-
dzinę. Od jakiegoś czasu rozmowy oscylują wokół polityki, pracy, zdrowia 
i pasji. Te ostatnie spędzają mi sen z powiek, bo zawsze wyłączam się z dys-
kusji i myślę jaką ja mam pasję? Nie jest nią na pewno sport, no ale uwielbiam
aqua aerobic. Nie jest nią na pewno czytanie książek, poszukiwanie atrak-
cyjnych egzemplarzy, ale posiadam pełne półki książek, które czytam rzadko,
ponieważ gdy staję przed wyborem książka, film czy słuchanie muzyki, wy-
bieram czynności wskazane po „czy…”. Co bardziej interesujące ich tematyka
związana jest z pracą, a ile w nich pomysłów na pracę z dziećmi… Całe mnó-
stwo. Gotowanie i pieczenie. Tu muszę zatrzymać się na chwilę. Lubię to
robić. Szukać nowych przepisów i je realizować by zadowolić swoje podnie-
bienie i moich bliskich. Jest jedno „ale”– nie zawsze sprawia mi to przyjem-
ność, szczególnie gdy jestem zmęczona. Tak więc, również ci kandydaci do
tytułu „pasja” nie przechodzą dalej. Siedzę i powoli czuję jak moja samoocena
spada. Myślę, czym ja się w ogóle interesuję? Można powiedzieć, że muzyką
i wszystkim co z nią związane. To mnie kręci i odpręża, ale i daje siłę na ko-
lejne dni. Całe pochylanie się nad tą kwestią kończy się ważną rozmową 
z moim mężem, który zawsze wspiera i wymyśla coś konstruktywnego. Krót-
ka terapia, uzewnętrznienie myśli i dochodzimy wspólnie do tego, że moją
pasją jest po prostu praca, a konkretnie dzieci. Takie to banalne w sumie:
„nauczycielka, której pasją są dzieci”. Nie brzmi to wiarygodnie, jest przere-
klamowane. Dla mnie jest prawdziwe, bo wiem że lubię moją pracę i bez
trudu poszukuję i pochłaniam wszystko, co wiąże się z wychowaniem, roz-
wojem, edukacją, doskonaleniem. Bilans dzisiejszych myśli jest taki, że je-
stem widocznie urodzoną szczęściarą, skoro spełniam się w pracy i jest ona
moją pasją.

Sobota 26.07.2014 r., okolice P.

oje imieniny, czyli czas naprawdę wolny. Dziś myśli skupiają się tylko
wokół imprezy, którą organizuję. Odpisuję na smsy i dziękuję za życze-

nia. Oddycham pełną piersią i delektuję się smakami lata.
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Środa 30.07.2014 r., P. i jego okolice

statni dzień wakacyjnego dyżuru. Całe szczęście, bo tyle spraw na głowie:
wizyta w urzędzie, która mimo elastycznych i niewielu godzin pracy nie

została pomyślnie zrealizowana w pracujące dni; lekarz; porządkowanie
domu. Zanim te przyziemnie czynności w pełni mnie pochłoną muszę dziś
pożegnać dzieci, które odchodzą z mojego przedszkola. Nie kryję smutku,
który pozostaje gdy odchodzi dziecko, które pasuje mi osobowościowo, które
mimo wielkiej sympatii traktuję tak samo jak innych. Moja A. to ulubienica
wszystkich pań w przedszkolu. Znamy ją odkąd jeszcze jako półtoraroczny
szkrab „odbierała” brata z naszego przedszkola. Dziewczynka, która zrobiła
wielki postęp: nie mówiła nic przez dwa miesiące, po czym przemówiła 
swoim oryginalnym głosem, który wszyscy pokochaliśmy. Było już grupowe 
pożegnanie, ale dziś musiało nastąpić to ostateczne. Były buziaki, łzy i słowa
wdzięczności, które wypowiadała babcia. A. nie zdawała sobie za bardzo
sprawy, że to jej ostatnie chwile z nami. My niestety tak. Taka to jest wła-
śnie praca, gdzie emocje i więzi przewodzą, a wrażliwi stają się nawet ci naj-
twardsi.

Po pożegnaniu szybkie porządkowanie mojej „byłej” już sali. Trzeba
schować radio, zapakować kubki, kalendarz i można uciekać na wakacje.

Po pracy czas na zakupy i pech. Spada mi na stopę butelka z napojem.
Okropny ból i świadomość, że właśnie oto rozpoczęłam kolejną część urlopu
w dość drastyczny sposób. 

Na portalu społecznościowym jedna z moich koleżanek ze studiów
umieściła zdjęcie z takim oto cytatem: „(…) Czegoż wymagamy od wycho-
wawczyni? Powinna być cierpliwa, ale stanowcza, taktowna, ciągle pogodna
i miła, pracowita, winna być optymistką, kochać życie, dzieci i swój zawód,
bo wtedy tylko przyciągnie wychowanków do siebie, wyzyska całkowicie to
wszystko co może dać dziecku przedszkole, wykona w całej pełni swoje za-
danie wychowawcze. (…)” – Metoda wychowania przedszkolnego (1930), 
M. Weryho-Radziwiłłowicz.

Moje myśli zaczęły krążyć wokół tego, co przeczytałam i uznałam, że
zgadzam się z tym. Po chwili jednak pomyślałam, że nauczyciel jest człowie-
kiem, który idąc do pracy nie zostaje odłączony od całego swojego życia,
tylko jest powiązany z tym, co dzieje się w jego prywatnym życiu, z tym, co
wydarzyło się na przykład po drodze do pracy. Patrząc z tej perspektywy
wiem, że muszę być autentyczna i jeśli przeżywam smutne chwile, albo źle
się czuję zwykle mówię o tym moim dzieciom i proszę o wyrozumiałość. Bu-
duje to więź i zaufanie między nami. Zrozumienie i akceptację życia i emocji.

165

A I S OT

O

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 165



Uczę tego właśnie, a efekty widzę, gdy witam się z dziećmi w kole i mówią,
jaki mają nastrój. Nie mogę wymagać ani od siebie, ani od innych by wcho-
dząc do pracy przybierali rolę nauczyciela, albo przedszkolaka i nierucho-
mo tkwili w niej i byli ciągle „pogodni i mili”. Może ktoś powie, że to brak
profesjonalizmu. Cóż, ma do tego prawo. Wolę autentyczność w emocjach, 
a profesjonalizm w innych odsłonach pracy nauczyciela. Wiem, co to znaczy
przeżywać trudne chwile i wchodzić do pracy na pięć godzin. Bawić i śmiać
się z dziećmi, tańczyć i śpiewać, uczyć i rozmawiać, gdy w środku tli się smu-
tek, gdy wszystko wydaje się beznadziejne. Uczy to pokory do życia. Co jed-
nak, gdy takich dni jest dużo, o dużo za dużo? Radzić sobie samemu, czy iść
do specjalisty? Jedna z moich koleżanek twierdzi, że nauczyciel nie powinien
korzystać z pomocy psychologa, bo może to być źle postrzegane. Jest to dla
mnie absurdalne stwierdzenie. Mój profesjonalizm wyraża się właśnie w tym,
że muszę dbać również o moją kondycję psychiczną, która jest bardzo ważna
w każdym zawodzie. Nie widzę w tym nic złego. Nauczyciel musi umieć
trzeźwo myśleć i mieć umiejętność przeciwstawiania się temu, z czym się 
nie zgadza.

Wtorek 19.08.2014 r., P.

akacje to czas remontów. W moim przedszkolu również. Tata dwójki
dzieci, które chodzą do mojej grupy zgodził się pomalować nam salę,

tak zwyczajnie „za uśmiech”. Musiałam przerwać moje domowe wylegiwanie
się i sprawdzić jak prezentuje się na żywo kolor, który wybrałam wraz z ko-
leżanką. W przedszkolu dzieci nie ma, ale praca wre. Przemeblowanie, sprzą-
tanie i nasza nowa sala. Nie mamy póki co wizji tego miejsca, ale z dwóch sal
zrobiłyśmy już nasze „perełki”, więc mamy nadzieję że i tym razem wszystko
uda się po naszej myśli. Kawa z moją „grupową” koleżanką pozwoliła wymie-
nić nam wakacyjne opowieści. Wracam do domu, żeby rodzinnie przygoto-
wać i zjeść obiad. Rodzinnie, to znaczy z ciocią, która żadnej pracy się nie boi
i zawsze „za mną stoi”. Ciocia, druga mama, która dzielnie pomagała w moim
wychowaniu, gdy ojciec nie podołał tej odpowiedzialności. Zawsze, gdy ro-
bimy coś razem wspominam wszystkie zabawy i czynności, na które zawsze
miała siły. Na zabawę w przedszkole również. Gdy zdecydowałam o przenie-
sieniu się na pedagogikę, mama była załamana, a ciocia powiedziała, że ważne
żebym robiła w życiu to, co lubię. Pomogło. Udało się przenieść i w rok zdać
21 różnic programowych plus zaliczyć wszystkie aktualne przedmioty. Mało
kto w to wierzył. Ja tym razem wiedziałam, że się uda.
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Po obiedzie czas na porządkowanie moich pomocy terapeutycznych:
wycinanie, laminowanie, opisywanie.

Czwartek 21.08.2014 r., okolice P.

zas w domu upływa mi na przeglądaniu Internetu, czytaniu i analizowa-
niu artykułów polecanych na portalu społecznościowym. Znów dużo

pisze się o sześciolatkach i obowiązku przedszkolnym i szkolnym. Moje zda-
nie w tej kwestii od zawsze jest takie samo: reforma robiona jest „od końca”,
zapomina się o szkoleniach dla nauczycieli, o wyposażeniu sal, o dobrej ak-
cji reklamującej edukację przedszkolną. Uważam, że ważniejsze niż nowy,
darmowy podręcznik byłyby miejsca w przedszkolach dla trzylatków, czte-
rolatków i pięciolatków, albo akcje pedagogizujące rodziców w kwestiach 
stymulowania rozwoju dzieci. Rodzice mają wychowywać, ale czasem nie
wiedzą jak to robić. By być rodzicem, nie trzeba skończyć studiów pedago-
gicznych. W sumie temat ten bulwersuje mnie najbardziej tym, że praktycy
i rodzice nie mają w tej dyskusji nic do powiedzenia. To znaczy mają, ale nic
to nie wnosi w decyzje ministerialne. Po kilku latach pracy już się przyzwy-
czaiłam, że mimo iż odczuwam ważność mojego zawodu, nie mam takiej siły
przebicia, wsparcia by móc coś zmienić, wprowadzić jakąś rewolucję. Nie
pyta się nas o zdanie, nie bierze pod uwagę spostrzeżeń na tym najniższym
szczeblu, a co dopiero w MEN. W sumie deszczowy dzień kreśli mi czarną
wizję systemu edukacji.

Poniedziałek 25.08.2014 r., P.

statni wolny dzień. Czas na wizytę u lekarza i spotkanie z koleżanką. Re-
laks, spokój i psychiczne nastawianie się na nowy rok szkolny. Znów to

samo – sierpniowe przemeblowanie z sali do sali, rozmowy, rada. Dziś jeszcze
opowieści o wakacjach i całkiem przyziemnych, życiowych sprawach. 

Powrót do domu okazał się okazją do wymyślenia zadań na czas przy-
gotowania się do pracy i tak czy siak powstała lista, z której już od jutra będę
wykreślać, to co udało się wypełnić.
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Wtorek 26.08.2014 r., okolice P.

aki dzisiaj dziwny dzień. Wstałam szybciej i sprawniej niż zwykle, szybkie
śniadanie i tak jakby sił więcej. Uskrzydlona wręcz udaję się do przed-

szkola, bo w nim czeka już cała załoga. Jestem. Uśmiechy, powitania, szczerość
i nieszczerość. Nie czarujmy się – nie wszyscy pracownicy przepadają za sobą,
wręcz wyrażają czasem swoją antypatię do kogoś. Życie i nic poza tym. Ja 
i moja koleżanka, z którą prowadzę grupę obmyślamy co tu zrobić, żeby nasza
pięknie pomalowana sala nie była „zimna” i odpychająca. Przestawiamy stoły
trzy razy i nic. Po kilku próbach wracają na swoje pierwotne miejsce. Prze-
nosimy nasze rzeczy i obiecujemy sobie, że nie będziemy chomikować, że
przejrzymy, uporządkujemy. Nie ma na to czasu. Trzeba szybko zapakować
rzeczy do szaf, bo woźna czeka żeby dopieścić salę i oddać w ręce kolejnej,
która będzie pracować z nami. Totalny bezsens organizacyjny – po co sprząta
się salę, zanim zorganizujemy ją po swojemu. Wszyscy to wiedzą, ale nikt nie
powie. Taka przedszkolna przypadłość. Po siedmiu godzinach pracy czas na
powrót do domu. Obiad, chwila relaksu i czas na uporządkowanie komputera.
Na pulpicie znalazłam zdjęcia, które obiecałam tegorocznym przedszkolnym
absolwentkom przesłać na stronę internetową przedszkola. Nie chce się, ale
obiecałam. Po chwili porządkuję zdjęcia i trafiam na moją pierwszą grupę.
Tak, to jest pewna magia. Sprawdzałam, pytałam. Wszystkie moje koleżanki
pamiętają dokładnie swoją pierwszą grupę. Ja moją kochałam, mimo wszyst-
kich trudności jakie przyszło mi razem z nimi przezwyciężać. Byłam ich trze-
cią panią, bo dwie pozostałe nie podołały. Mówiono źle o tych dzieciach, a ja
ich uwielbiałam. Walczyłam, prosiłam, wymagałam, lubiłam. Byłam zmę-
czona po każdym dniu pracy przez dwa miesiące. Na następny dzień wraca-
łam i chciało mi się chcieć, bo widziałam zmiany na lepsze. Kiedy żegnali się
z przedszkolem, przepłakałam całą uroczystość. Pamiętam wszystkich, ich
mocne strony i problemy. Zastanawiam się co robią, jakie mają teraz marzenia
i kim będą w przyszłości? Tęsknię i porównuję w duszy kolejne grupy do tam-
tej. To tak jak w książce z opowiadaniami – wszystko zaczyna się od tego
pierwszego, które przysłania kolejne swoim blaskiem bądź cieniem. 

Środa 27.08.2014 r., P.

ziś Rada Pedagogiczna i czas organizowania się przed nowym rokiem
szkolnym. Oznacza to nic innego, jak cały dzień w pracy. Dziś będę wcześ-

niej, ponieważ chcę odwiedzić zajęcia adaptacyjne w grupie maluszków. 
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Lista zadań nadal długa. Po pierwszej kawie przychodzi czas na porządek
w zabawkach. Za każdym razem gdy to robię, natrafiam na absurdy czające
się pomiędzy zepsutymi grami, książkami, układankami. „Zabawki należy
chomikować” taka zasada przyświeca w moim przedszkolu. Może nie oficjal-
nie, może z braku motywacji do zmian. Tak jest, a my robimy czystkę. Przez
dwa lata dowiodłyśmy, że dzieci nie muszą mieć tony rozwalających się zaba-
wek. Im jest ich mniej, tym wykorzystują je lepiej. W przedszkolu pieniędzy
zawsze brakuje. Na wszystko. Taka rzeczywistość. Goni się między tym co
ważne i ważniejsze. Liczy się i decyduje. Nie powinno tak być. 

Doszłam do wniosku, że rok szkolny jeszcze się nie zaczął, a już zaczy-
nam być zmęczona. Miałam z koleżanką ustalić pomysły na pracę z naszą
grupą, ale nie było czasu. Wiem za to, jakie tematy będziemy realizować we
wrześniu, a to już dużo na tzw. „rozruch”. 

Rada Pedagogiczna znużyła mnie dziś w pełni. Po wstępnych ustale-
niach przyszedł czas na przydzielanie zadań, organizowanie przedszkolnych
imprez. Co mnie boli? Niesprawiedliwość. Pracujemy wszystkie na takich
samych zasadach, a jednak nierównomiernie. Czasem czuję się niedoceniana,
bo brakuje w moim przedszkolu pochwał słownych. To wystarcza i moty-
wuje. Wiadomo, że finanse także, ale jeśli ich nie ma mogłoby pojawić się
chociaż uznanie. Pozostało jeszcze podzielenie godzin na zajęcia korekcyjno- 
-kompensacyjne. Wyrównuje się szanse edukacyjne, ale oszczędza się przy
tym. Tu kolejny raz pojawia się wycofanie. Mam wrażenie, że z trudem przy-
chodzi walka o ideały, wartości, prawdę w edukacji i nie tylko. Mimo tych
wszystkich absurdów chce mi się pracować i dbać o przestrzeganie mojej
wizji na pracę z dziećmi. Opracowałam ją jeszcze na studiach, tak jak zapro-
ponowała jedna z osób wykładających na uczelni. Staram się czytać ją co jakiś
czas i poprawiać jeśli coś mi w niej nie odpowiada. 

Dziś poczułam integrację i chęć wspólnych działań na rzecz naszego
przedszkola. Niby nie chce się wracać do pracy po wakacjach, a jednak coś
pcha do przodu, motywuje do tego, by sprawdzić, co kryje się za drzwiami
nowego roku szkolnego. 

Poniedziałek 1.09.2014 r., P.

ierwszy dzień i pierwsze nadgodziny. Cały dzień z moimi już pięciolat-
kami. Powitania, opowieści, uśmiechy, bunt, czyli przedszkolna codzien-

ność. Jest jakaś radość z tego powrotu do pracy, która dziwi niektórych. Jak
tu się nie cieszyć, gdy tyle wyzwań czeka. 
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Wszyscy dziś byli zadowoleni i uśmiechnięci, tak jak dziewczynka, która
przyszła do mojej grupy z innego przedszkola. N., silna osobowość, chodząca
mądrość i miłośniczka zabaw wszelakich. Polubiłyśmy się od pierwszego
uśmiechu. Znów zaczęłam analizować. Tym razem widoczne różnice w po-
dejściu do dzieci w moim przedszkolu i tym, z którego N. przyszła. Nasunęła
mi się taka refleksja, która w sumie nie jest nowym odkryciem: jak wiele za-
leży od ludzi, których spotykamy na naszej drodze. 

W domu wytchnienie od pracy, ale i przygotowanie pomocy na jutro.
Znów się zaczęło, ale wiem, że minie szybko. Jak zawsze. Takie nauczycielskie
odliczanie: jesień, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, balik,
wiosna, Wielkanoc, Dzień Mamy i Taty, pożegnanie przedszkola, które w tym
roku dotyczy mojej grupy właśnie. Nie lubię pożegnań jednak, oj nie lubię. 

Czwartek 4.09.2014 r., P.

raca. Pobudka o 4:45, ale myśl, że o 11:30 wychodzę do domu podtrzy-
muje. Kawa, śniadanie i czas działać. Dziś zebranie, więc wszystko za-

czyna się od kserowania ulotek dla rodziców, planu zebrania. Czas ucieka
jakoś szybko. Rytmika, drugie śniadanie, wyjście do ogrodu. Trzeba jeszcze
ustalić jak będzie wyglądała współpraca z rodzicami. 

Ja wracam powoli do domu. Jem obiad i wracam na zebranie. Po drodze
myślę o tym jakim jesteśmy duetem z moją „grupową” koleżanką. Dużo ro-
bimy wspólnie, razem. Wymyślamy tematy zajęć, wycieczki, pomysły na
dobre relacje z rodzicami. Wspólnie rozmawiamy z rodzicami, mamy po-
dobne spojrzenie na wiele spraw. Duet idealny. Uzupełniamy się, bo chyba
w każdej „nauczycielskiej parze” pojawia się jakiś podział. U nas wygląda to
tak: ja cierpliwa, ale do czasu; koleżanka cierpliwa bardzo, bardzo długo.
Równowaga musi być zachowana. Ja pilnuję terminów i dokumentów, ona
również, choć częściej zapomina. Lubimy się od zawsze, od kiedy pracowa-
łyśmy z moją pierwszą grupą, kiedy ona była pomocą nauczyciela. Sprawdza
się w pracy super. Pomagamy sobie. Nie musimy ustalać, kto co ma mówić
na zebraniu. Wszystko toczy się samo.

Spotkanie z rodzicami w naszej sali przebiega sprawnie i z poczuciem
humoru. Pojawia się kwestia oczekiwań rodziców w stosunku do naszej pracy
i przygotowania do nauki czytania i pisania. Rodzice chcą wprowadzania
liter, a ja tłumaczę, że to jeszcze nie teraz. Koleżanka ma trochę inne zdanie.
W tej kwestii nie jesteśmy w pełni zgodne. Jak również w kwestii poruszania
takich tematów z rodzicami. Ja uważam, że muszą wiedzieć jak nasza praca
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ma przebiegać. W końcu słyszę coś, co psuje mi humor na kilka godzin. Coś,
co pokazuje jak mogę być postrzegana przez rodziców. Od razu wszystko
zostaje przeanalizowane w rozmowie z mężem i jest lepiej. Są siły na to, żeby
odpocząć i jutro iść do pracy. 

Piątek 5.09.2014 r., P.

panie do 9 i początek pracy o 13:30. Luksus. Idę jednak do pracy trochę
wcześniej. Mam zamiar zrobić porządek w moim terapeutycznym pudle.

Wygrywa chęć odwiedzenia maluszków i wypicia kawy na leżakowaniu z ko-
leżankami. Czas w pracy, z moją grupą mija bardzo szybko i kończy się poza
przedszkolem. Wspólnie obchodzimy urodziny dwóch chłopców z mojej
grupy. Ja, koleżanka, dzieci, rodzice. Bez wahania przyjęłam zaproszenie, bo
to kolejny krok do integracji i ocieplania kontaktów. Dzieci bardzo zadowo-
lone, że panie „zaszczyciły” uroczystość. Miłe i spokojne rozmowy z rodzicami
oraz zabawy w basenie z kulkami pozwoliły na powolne wejście w pierwszy
wrześniowy weekend i relaks przenoszący trochę do czasu dzieciństwa.

Dziś ostatni wpis i poczucie, że nie wiem czy w pełni zrealizowałam za-
danie konkursowe. Tak naprawdę mam świadomość, że problemów godnych
opisania jest bardzo dużo, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Nie
wszystkie pojawiły się w tym urywku z mojego życia nauczycielsko-„nienau-
czycielskiego”. Zamykam dokument analiz wszelakich i idę się relaksować
przed kolejnym tygodniem w pracy. Ciekawe co przyniesie?
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płynąłem na suchego przestwór oceanu”– tak w poetyckich słowach
narodowego wieszcza mogłabym określić początek swojej drogi

nauczycielskiej. Na tak ogromnej powierzchni wypełnionej brakiem przy-
gotowania metodycznego, doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, kom-
pletną nieznajomością tematu, jako studentka czwartego roku pedagogiki
społeczno-wychowawczej rozpoczęłam podróż życia. Uzbrojona w zdolności
organizacyjne (nabyte w ZHP), ciekawość poznawczą, niespożytą energię 
i żywiołową spontaniczność przekroczyłam próg placówki przedszkolnej, 
w której ani się nie obejrzałam pozostałam na całe 20 lat. (Uff. Jak ten czas
szybko leci.) Nigdy nie myślałam, że praca z dzieciakami wkrótce zamieni się
w moją jedyną pasję i niepostrzeżenie wkroczy w każdą sferę mojego życia
wypełniając je niemalże w stu procentach.

Miesiąc z życia nauczyciela – jak rozpocząć ten temat rzeka? Z dużym
niepokojem otwieram brulion, biorę do ręki pióro. Spróbuję. Zacznę po pro-
stu od początku. 

Poniedziałek 1.09.2014 r.

ierwszy dzień w przedszkolu. Inauguracja? Nie! Dzień, jak co dzień. Wy-
pełniony od 8.00 do 16.30 różnymi bardziej lub mniej zaplanowanymi

aktywnościami dzieci. Szykuje się prawie całkiem nowa grupa, ale jednolita
pod względem wieku. To duży plus. Rocznik 2008. Większość wychowanków
z drugiej połowy roku, w tym siódemka z odroczeniem. Do mojej sali wiodą
od schodów zielone stópki. W szatni widnieje napis „Starszaku wybierz sobie
szafkę”. To pierwszy samodzielny wybór moich nowych podopiecznych. Fan-
tastycznie – przekraczają próg sali. Są stęsknione swojego towarzystwa. Dla

„W

Buk C619
Kobieta, 44 lata
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niektórych to już drugi rok w przedszkolu, dla innych trzeci. Miło popatrzeć
jak okazują sobie serdeczność. Kilka ciepłych odruchów trafiło się także i mi.
Szczególnie miło powitali mnie rodzice, których dzieci trafiły w ubiegłych
latach pod moje skrzydła. Cieszę się, że mam najstarsze dzieci. Inaczej funk-
cjonuje się bowiem w grupie, która już zna zasady, posiada pewne umiejęt-
ności, a przede wszystkim wie jak poruszać się po przedszkolu. Zawsze
wdzięczna jestem koleżankom z młodszych grup, które przez okres dwóch
lat wprowadzają dzieciaki w skomplikowany świat reguł społecznych. Ja, jako
pani ze starszaków, bazuję na tym, co wypracowali inni. Pod moi czujnym
okiem dzieciaki nabierają szlifów. Zadania priorytetowe, jakie stawiam sobie
w zerówce to – nabywanie pewności siebie, pokonywanie własnej nieśmia-
łości, dostrzeganie swoich mocnych cech charakteru. Dzieciaki są sponta-
niczne, dużo opowiadają. Zadają wiele pytań, niektóre się przytulają, na
dywanie zajmują mi miejsce koło siebie. Chcą być zauważone, a ja jak tylko
mogę wyłapuje je z tłumu, dostrzegam, chwalę, puszczam oko. Dzisiaj ponie-
działek. Dzień, który wg grafiku dzielę z dyrekcją. Powinna mnie zmienić 
o 12.30. Ale dzisiaj to nie jest możliwe. Mamy całą nowa grupę 3-latków 
i 4 -latków. Ponad 50 nowych rodzin. 

– Przepraszam. Dziś wyjątkowy dzień. Może mnie pani wziąć popo-
łudniówkę koleżeńsko?

– Mogę!
Dyrekcja pierwszego dnia już od 7.00 w holu przedszkola wita rodziców,

poznaje dzieci, ładnie się uśmiecha, kieruje do sal. Swoją życzliwością i otwar-
tością dla innych, stwarza miłą atmosferę. Każdy niezależnie od tego ile ma
lat czuje się powitany, dostrzeżony wyciągnięty z tłumu anonimowych osób.
Czy to nie jest piękny ukłon w stronę rodziców, szczególnie tych nowych,
którzy mają potrzebę o coś dopytać, podpatrzeć, upewnić się, że będzie do-
brze? Dyrekcja też już nie jest anonimowa. Po prostu jest. Ważna dla pla-
cówki, dla dzieci, dla rodziców, dla nas – całego personelu. Jest jak koło
napędowe. Doświadczony pedagog, znakomity menadżer, prawdziwy przy-
jaciel dzieci. Po południu wymiana pierwszych spostrzeżeń. I tak ważna 
zachęta, poklepanie po ramieniu przez przełożonego-pedagoga „Będzie do-
brze!” A to wszystko podszyte ogromem serdeczności, uśmiechem, życzli-
wością. Taka jest moja dyrekcja. 

Zaczynam kolejne 4 godziny. Czas mija szybko. Ale mój głos nie jest 
w dobrej kondycji. Zaczynam mieć chrypę, czuję ociężałość w głosie. Czyżby
mała niemoc od razu na starcie? Minie trochę czasu zanim na nowo zacznę
gospodarować głosem w sposób prawidłowy. O 17.00 powrót do domu. Marzy
mi się gorąca kawa. W pracy nie mam na to czasu. Czasami bywają takie dni,
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gdy zapadając się w pracę zapominam o rzeczach przyziemnych. Zakładam
dres. Czeka mnie spacer na zakupy. Kawa się skończyła, a mleko jakoś też
dziwnie „wyparowało” z lodówki. O 18.00 wreszcie upragniona kawa. Telefon
do mamy, potem jeszcze jeden do koleżanki. Ten pierwszy relacjonujący dzi-
siejszy dzień w dużym skrócie, drugi trochę pechowy. Dowiedziałam się, że
moje plany związane z pewnym marzeniem mogą lec w gruzach. Jakoś prze-
twarzam te informacje. Teraz powinien być czas dla mnie. Mały relaks, książka,
czasopismo wnętrzarskie, dobry film. Kończy się w sferze marzeń. Przecież
my nauczyciele przedszkola pracujemy „stale”. Praca często gości pod dachem
naszych domostw. Rozkłada się wszędzie. Jest jak cień zakrywający prze-
strzenie wolnego czasu. Od początku mojej pracy nie pracuję na gotowcach.
Uważam, że zabijają one kreatywność nauczycieli, odbierają inwencję i dopro-
wadzają do lenistwa. Tworzę scenariusze zajęć w oparciu o własne pomysły,
dostosowane do możliwości dzieci, zgodne z zaplanowanymi tematami kom-
pleksowymi ustalonymi dla całego przedszkola na cały miesiąc. Brak tzw. go-
towców powoduje, że wiele pomocy ja i moje koleżanki przygotowujemy
samodzielnie włącznie z kartami pracy. Dzisiaj czeka mnie taki wieczór. Wy-
pisuję wizytówki dzieci, na starannie przygotowanych wcześniej liniaturach,
planuję serię zabaw z ich wykorzystaniem. Dzisiaj w przedszkolu poprosiłam
dzieci, żeby zrobiły wywiad z rodzicami na temat: „Historia mojego imienia”.
Ciekawa jestem, kto na jutro przygotuje prezentację z wykorzystaniem rodzin-
nych ciekawostek. Zaczynam pisać konspekt jutrzejszego zajęcia. 20 lat pracy
w zawodzie, a ja nadal piszę konspekty zajęć. Lubię mieć wszystko zaplano-
wane. W pracy z najmłodszymi inaczej się nie da. Każdy szczegół jest staranie
przemyślany, bo każdy szczegół jest ważny. Lubię jak zajęcie „płynie”. Jak jedno
wypływa z drugiego. Jak na końcu osiągam zaplanowany cel i odczuwam sa-
tysfakcję. 23.00 odkładam ten dzisiejszy brudnopis Zastanawiam się jak go
nazwać. Muszę się zaprzyjaźnić z piórem i brulionem przez najbliższy miesiąc.
30 dni samodyscypliny. A może po prostu to pisanie potraktuję, jako „Moja
odrobina luksusu”? Przecież jest coś z luksusu w możliwości uporządkowania
własnych myśli po ciężkim pracowitym dniu, zmycia zmęczenia, podzielenia
się swoją radością lub rozgoryczeniem. A zatem niech tak zostanie. 

Wtorek 2.09.2014 r.

rugi dzień pracy. Pomału zaczynamy na siebie reagować. Mówię cicho.
Dzieciaki muszą się do tego przyzwyczaić. Mój głos nie jest w dobrej for-

mie. Jestem pod stałą kontrolą foniatry w Centrum Słuchu i Mowy w K.
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Radzę sobie. Mam od lat wypracowane sygnały pozawerbalne, na które dzie-
ciaki potrafią fajnie zareagować. Tym razem też je stosuje. „Historia mojego
imienia” to zadanie domowe dla moich starszaków na dzisiaj. Szóstka dzie-
ciaków przygotowała się fantastycznie. Najciekawsza była historia I. Mój tata
pracował w TV. Tam miał taką koleżankę, która nazywała się I. Powiedział 
o tym imieniu mojej mamie. Ale jej nie od razu spodobał się ten pomysł. Po-
szukała informacji i okazało się, że I. to znaczy Światło. I wtedy mama powie-
działa, że to piękne imię i tak rodzice mnie nazwali. Takich opowieści zawsze
się słucha z dużym wzruszeniem. To też takie początki ćwiczeń w autopre-
zentacji przez dzieci. Dzisiaj ranek z zabawami rozwijającymi słuch fone-
mowy. Jestem podbudowana. Wszystkie „moje” sześciolatki doskonale dzielą
wyrazy na sylaby. Są w tym pewne. To niewątpliwie zasługa moich koleżanek
z młodszych grup. Dzisiaj też spędzam cały dzień z dzieciakami. Od 8.00 do
16.30. Pracuję w grupie z dyrekcją, to w starszakach realizuje ona swoje pen-
sum godzin dydaktycznych, dlatego mam nieco więcej godzin niż inne ko-
leżanki. – Tylko do pani mam zaufanie, że poprowadzi pani grupę samodzielnie
i dobrze przygotuje do szkoły. Z drugiej strony mam największy staż i nie boję
się nowych wyzwań. W ramach oszczędności skrócono nam godziny pracy
w oddziałach. Nie starczyło godzin dla tzw. typowej zmienniczki. Z jednej
strony to cenię sobie pracę w pojedynkę: jednolitość oddziaływań, realizacja
zamierzonych planów od fazy początkowej do zakończenia, pełna kontrola
nad integracją grupy, jeden front przekazu informacyjnego na linii rodzic –
nauczyciel. Z drugiej jednak strony miesiące, w których przeprowadzamy
diagnozy, spotykamy się z rodzicami, opracowujemy informacje o gotowości
szkolnej, sprawiają, że czasu brakuje na wszystko. W październiku i w kwiet-
niu praktycznie nie wychodzę z pracy. Średnio diagnoza na jedno dziecko
(przeprowadzona indywidualnie poza godzinami dydaktycznymi) to około
2h, z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju trwa to znacznie dłużej, rozmowy
z rodzicami zajmują minimum 40 minut, czasami nawet 1,5h w zależności
od skali pojawiających się trudności. Zawsze zapraszam na spotkania chęt-
nych rodziców. W praktyce wygląda to jednak tak, że każdy rodzic ma po-
trzebę spotkania się z nauczycielem swojego dziecka. Zwyczajnie chce
porozmawiać, dowiedzieć się o mocnych i słabych stronach w każdej ze sfer
rozwoju, poznać poziom funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspólnie
zastanowić się, co można zrobić, żeby było lepiej niż jest. Na przestrzeni lat
świadomość rodziców dotycząca wychowania i edukacji jest coraz większa.
Chcą wiedzieć jak najwięcej o swoim dziecku. Wiem też, że mają do mnie 
w tej kwestii zaufanie, przecież spędzam z ich dzieciakami w ciągu dnia dużo
więcej czasu niż oni sami (realia rzeczywistości), dlatego tak licznie przycho-
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dzą. Takie spotkania organizuję dwa razy do roku na przełomie października
i listopada oraz kwietnia i maja. Kwiecień to czas na opracowywanie Infor-
macji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Lubię ten
dokument i zawsze wypełniam go z należytą dokładnością. Szczególnie wni-
kliwie wypełniam obszar dotyczący uzdolnień dzieci. Od lat pracujemy 
w oparciu o koncepcję H. Gardnera („Inteligencja wieloraka”). W każdym 
z wychowanków staram się znaleźć coś, co jest dla niego szczególne, charak-
terystyczne. Każdy mój podopieczny ma odkryte w przedszkolu zdolności,
które szczegółowo opisuję. Czasami naprowadzam rodziców na możliwość
poszukiwania dróg rozwoju poszczególnych zdolności w odkrytej przez nas
sferze. Informacje wychodzące z naszej placówki mają kilka stron. Widziałam
już informacje wypełnione na wydrukowanym arkuszu MEN, po jednym
zdaniu w rubryce. To lekceważenie dziecka i rodzica, nie mówiąc już o braku
szacunku do własnej pracy. Przecież taki dokument to najważniejsza wizy-
tówka dziecka i pełna informacja dla rodziców. To też takie rozliczenie z na-
szej codziennej pracy. Opracowując ten dokument posiłkujemy się przecież
szczegółowymi obserwacjami, przeprowadzoną diagnozą i wiedzą zdobytą 
o dziecku w ciągu roku. Satysfakcjonujące są też rozmowy z rodzicami, które
prowadzę po diagnozie końcowej. Dokładnie interpretuję informacje zawar-
te w ww. dokumencie. Niejednokrotnie zaskakuję ich postępami dziecka, 
odkrytymi talentami, zdobytymi umiejętnościami. Słuchają, dziękują, do-
strzegają zmiany razem z nami, podkreślają bogactwo zróżnicowanych od-
działywań przedszkola. To taka mała dygresja o diagnozach, które skradają
nam dużo czasu. Z jednej strony dają dużą satysfakcję z drugiej zabierają nas
na długie godziny z gniazda rodzinnego i towarzyskiego. 

Wracam do mojej nowej grupy. Mam trzy trudne przypadki. K. – to chło-
piec z opóźnionym rozwojem mowy, z deficytem koncentracji uwagi, nad-
aktywnością ruchową. A. – to symbol jednego wielkiego chaosu. Wszystko
szybko rozpoczęte i równie szybko porzucone, niska wytrwałość na zadaniu,
brak adekwatności w odpowiadaniu na pytania. I J. chłopiec, który spędzał
sen z powiek wszystkim poprzednim nauczycielom prowadzącym. Wszystko
pali mu się w rękach. Każda rzecz ulega zniszczeniu. Pogryzione kredki, po-
łamane drzwiczki od szafek, poniszczone klocki, pomazane prace kolegów.
Zachowania agresywne wobec rówieśników i nauczycieli. Śliczny chłopiec 
o niewinnym spojrzeniu pozbawiony zasad i umiejętności nawiązywania więzi
z innymi. Czeka mnie ciężka praca wychowawcza.

Wczoraj oszukano mnie w sklepie. Dzisiaj po pracy wyjaśniam sprawę.
Kasjer przeprasza, sprawdził i okazało się, że mam rację. Zwraca mi pienią-
dze. Cieszę się, że jest jeszcze uczciwość w narodzie. 
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Jutro mam ochotę podarować sobie odrobinę luksusu. Idzie jesień. Czas
wzbogacić garderobę. Tym razem czas na nowe piękne buty. Mam już coś na
oku. Jutro spędzam w pracy tylko połówkę dnia i ta myśl mnie uskrzydla.
Jeszcze jedno. Zadanie domowe na jutro dla moich wychowanków: pamiąt-
ki z wakacji. Ciekawe ile rekordów wpiszemy do Naszej Grupowej Księgi 
Rekordów. 

Środa 3.09.2014 r.

orozmawiałam z dzieciakami o wakacjach. Pięknie się przygotowały. 
Kolejny krok na drodze do autoprezentacji. Przyniosły wiele pamiątek 

i barwnie opowiadały o miejscach, które zwiedziły. Większość z nich była za
granicą. Kierunki najbardziej popularne: Chorwacja, Grecja i Włochy. Ja wy-
brałam polskie Góry. Zachwyciłam się Sudetami. Nie wiedziałam, że rejon
Dolnośląski obfituje w tak przepiękne zakątki. Góry Stołowe obeszłam wzdłuż
i wszerz. Nasyciłam zmysły, poczułam przyjemne zmęczenie i naładowałam
akumulatory w miłym towarzystwie. 

Dzisiejsze popołudnie jest pełne relaksu. Środy to moje ulubione popo-
łudnia. Dzisiaj wypad na upragnione zakupy. Mam z koleżanką w W. takie
miejsce, które jest tylko nasze. Kobiety wiedzą, co to oznacza. Nikt z zaprzy-
jaźnionego żeńskiego kręgu najbliższego otoczenia o nim nie wie. Dwa razy
do roku zostawiamy tam „trochę” kasy i uszczuplamy znacznie nasze nauczy-
cielskie gaże. Zazwyczaj jeździmy tam po 14 października, gdy konto zasili
nagroda dyrektora przedszkola z okazji Święta KEN, oraz w lutym tuż po
„13”-stce – to fantastycznie, że te dodatkowe pensje jeszcze ocalały w gąszczu
cięć budżetowych. Lubię mieć w szafie coś oryginalnego, nietuzinkowego. Na
co dzień obowiązuje mnie wygodny strój: sportowe buty, luźne spodnie, ko-
szule i bluzy. Czasami mam wrażenie, że cały czas czuję się jak nastolatka,
która nigdy nie wychodzi poza T-Shirt i wytarte jeansy. Zawsze jestem wśród
dzieci: na dywanie w królestwie ich zabawy, codzienności. Dlatego często
uskrzydla mnie myśl, gdy mogę założyć coś innego. Ten sklep prowadzą bar-
dzo fajne babki, zawsze szczerze doradzą, pomogą w wyborze. Tym razem
sięgam po bawełnianą tunikę w kolorze granatowym trochę jakby sukienka,
trochę jakby bluza, takie dwa w jednym. Miła w dotyku, zwiewna, będzie pa-
sowała do wielu rzeczy. W zeszłym roku nagroda z okazji Święta Edukacji
dużo mniejsza niż zwykle. Nie z winny przełożonego. Od wielu lat pełnię 
w placówce rolę społecznego zastępcy dyrektora. Ta funkcja to taki dziwny
twór. Dużo więcej obowiązków, pracy za którymi nic nie idzie. W moich kom-
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petencjach znajduje się nadzór pedagogiczny. Opieka nad stażystami, opra-
cowanie planu nadzoru, procedur, obserwacje zajęć nauczycieli, raporty ewa-
luacyjne, kontrola dokumentacji itp. Za poprzedniej władzy, kiedy burmistrz
nie był związany z żadnym ugrupowaniem politycznym dyrekcja wywalczyła
dla mnie zniżkę godzin. Miałam czas na dodatkowe zadania, który nie koli-
dował z pracą dydaktyczno-wychowawczą. Teraz w dobie cięć i oszczędności
w oświacie dyrekcji nie przyznano zastępcy pomimo posiadania przez pla-
cówkę siedmiu oddziałów, mi zabrano zniżkę godzin, obowiązki pozostały,
a ja padam kolokwialnie mówiąc „na pysk”. W zeszłym roku dyrekcja chcąc
zasygnalizować wagę pełnionej przeze mnie funkcji społecznej zgłosiła mnie
do nagrody burmistrza. Oddała sobie tym samym przysłowiowy strzał w ko-
lano. Prestiżowa nagroda okazała się wielką porażką. Nasze władze lokalne
niezbyt cenią sobie pracę nauczycieli przedszkoli (nawet tych, którzy mają
na swoim koncie spektakularne sukcesy lokalne i ogólnopolskie.) Nagroda bur-
mistrza Miasta i Gminy P. dla wyróżnionych nauczycieli przedszkoli wyniosła
600 zł, dla porównania nauczycieli szkól – 2000. Podobnie z nagrodami dla
dyrektorów przedszkoli przykładowo 1600, a dla szkól 8000. Podobno nie
powinno tak być, że nagroda Burmistrza jest niższa od nagrody dyrektora
placówki oświatowej, ale widocznie władze lokalne rządza się innymi pra-
wami. Pamiętam ten dzień 14 październik 2013r dyrekcja odebrała nagrodę
z rąk burmistrza w moim imieniu. Wręczyła mi ją uroczyście w placówce,
pogratulowała wyróżnienia i …przeprosiła.

– Pieniądze nie są najważniejsze. Liczy się gest i docenienie mojej pracy
przez bezpośredniego przełożonego. Dziękuję. Dla mnie ważne są intencje osób,
które cenię i na swój sposób podziwiam.

Tego samego dnia powstał pomysł autopromocji naszej placówki. – 
Wyjdźmy po raz kolejny poza środowisko lokalne. Może jakiś ciekawy artykuł? 
Połączmy naszą wiedzę i doświadczenie. Wybór tematu nie był trudny. 
„Atrakcyjne formy współpracy z rodzicami – przy odsłoniętej kurtynie czy za
zamkniętymi drzwiami?”. Napisałyśmy wspólnie to, co najbardziej czujemy, 
o co zabiegamy i co pielęgnujemy w naszej codziennej pracy. O wzajemnym
szacunku, zrozumieniu obu środowisk, o serdecznej atmosferze, która kró-
luje w naszej placówce i owocuje brakiem wzajemnych konfliktów. To jest
możliwe. Nam się udało. To niewątpliwie zasługa dyrekcji, wzoru ogromnej
dyplomacji, która zaraża przykładem całe grono pedagogiczne Artykuł uj-
rzał światło dzienne w prestiżowej gazecie pedagogicznej. 
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Czwartek 4.09.2014 r.

zisiaj rozmawiam z dzieciakami o cechach prawdziwego starszaka. Pró-
bujemy definiować pojęcia: odpowiedzialny, kulturalny, samodzielny, wy-

trwały, koleżeński, pomocny. Zadanie na miarę możliwości sześciolatków.
Druga część zadania: Czy którąś z tych cech odnajdujecie w sobie? I kolejne
zadanie z autoprezentacji. Nie było łatwo. Zatem mam nad czym pracować.
Dużą wagę przywiązuję do nabywania przez dzieci doświadczeń w autopre-
zentacji. Uważam, że umiejętność mówienia o sobie jest doskonałym przy-
czynkiem do sprzedania w przyszłości swojej wiedzy i nabytych umiejętności.
To takie przygotowanie do szkolnych występów przed tablicą. Czasami
zdolne, ale niepewne siebie dzieciaki tracą, wygrywają „cwane lisy” najpierw
w szkole, a potem w dorosłym życiu. Nie godzę się na to. Zatem zaczynam
od podstaw. Przedszkole to taki fundament nie tylko pod przyszłą edukację,
ale również pod szkołę życia. 

Wychodzę z grupy o 16.30. Ale to nie koniec na dzisiaj. Po pracy spotka-
nie całej naszej kadry. W ramach corocznego cyklu „Nauczyciele dzieciom”
przygotowujemy spektakl „Jaś i Małgosia na wesoło”. Scenariusz napisany
przez jedną z koleżanek dwa dni temu trafił do naszych rąk. Wybraliśmy role,
reżysera, a dzisiaj ćwiczymy. Nasza pierwsza próba, przebiega wśród wzajem-
nego przekomarzania i śmiechu. Potem jeszcze jedna – ta ostateczna. Musimy
być gotowe na jutro. Scena już w dekoracjach, elementy scenografii przygo-
towane rekwizyty i kostiumy leżą w naszej gestii. Dobrze się bawimy. Wszyst-
kie. Każda z nas wie, co ma robić, stosujemy się do wskazówek reżysera trochę
na poważnie, trochę z przymrużeniem oka. Humory nam dopisują. Dawno
się nie widziałyśmy. Miło zobaczyć dziewczyny pełne werwy, wypoczęte po
wakacjach, uśmiechnięte, zaangażowane, naładowane dobrą energią, nasta-
wione pozytywnie na nowe wyzwania. O cudowny czasie wakacji. Uwielbiam
Twoją zbawczą moc, kiedy zmywasz z nas trudy zmęczenia, stres związany 
z odpowiedzialnością, dajesz ukojenie w gronie dawno niewidzianych twarzy
przyjaciół. Po tej próbie widać, że tworzymy zgrany, dobry zespół. 

Piątek 5.09.2014 r.

zisiaj wielki dzień dla nas, ale też dla naszych wychowanków. Odkry-
wamy się w innych rolach przed dzieciakami. Takie małe przedszkolne

teatralia dla nich od nas. Taka mała niespodzianka – niby nic, a takie to waż-
ne i wielkie. Na widowni wszystkie dzieciaki ponad 150 i my za kulisami
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pełne tremy, ale i wzajemnej mobilizacji. Udało się! Przedstawienie za-
kończone. Dzieciaki biją brawo. Dyrekcja składa gratulacje. – „Ładnie pani
wyglądała” – dostaję komplement od miłej wychowanki. – „Dziękuję”. Uśmie-
cham się i z czułością patrzę na małą estetkę. Czasami dobrze jest wskoczyć
w sukienkę i piękny różowy kapelusz z dużym rondem. W piątki pracuję cały
dzień w grupie (oszczędność etatów), uczę się na nowo operować głosem,
trzeba równomiernie rozłożyć siły na cały dzień. Za oknem jest ładna pogoda
całe popołudnie spędzam z dzieciakami na terenie ogrodu przedszkolnego.
Mamy ładnie położone przedszkole. W leśnej otulinie. Co dzień cieszymy
oczy bogactwem gatunków leśnych drzew i krzewów oraz różnorodnością
gatunkową zwierząt. Nasz teren to wspaniałe pole do prowadzenia obserwacji.
Wytyczyłyśmy w ogrodzie kilka punktów obserwacyjnych: oczko wodne, ko-
lonię szpaków, poletko konwaliowe, a także krąg ciszy i leśną ścieżkę dydak-
tyczno-turystyczną. Jest tu pięknie o każdej porze roku. 

Moje starszaki rozchodzą się do domu dopiero w okolicach godziny 16.00.
Nasza placówka nie ma problemów z frekwencją dzieci po podstawie progra-
mowej. Nikt nie zabiera dzieciaków do domu. Zresztą nigdy nasza placówka
nie miała z tym problemu nawet wówczas, gdy godzina po podstawie progra-
mowej płatna była 2,5 zł. Z jednej strony zapracowani rodzice, z drugiej strony
bogata oferta przedszkola, dobra opinia o nauczycielach i ich zaangażowanie
robią swoje. Sąsiednie placówki (głównie te na osiedlach) świecą w grupach
pustkami tuż po 13.00. Płatna godzina po podstawie zrobiła swoje. Ale to
przecież tylko 1 zł. Tyle tylko warta jest dla niektórych godzina pracy nauczy-
ciela. A przecież po podstawie programowej można zrobić tak wiele. My pro-
wadzimy dodatkowe zajęcia w ramach rozwijania inteligencji wielorakich 
wg teorii H. Gardnera. Nauczyciele mają wiele pomysłów, są kreatywni, uwy-
puklają swoje mocne strony i zarażają swoimi pasjami innych. Nie wprowa-
dzamy do placówki firm zewnętrznych, sami tworzymy naszą ofertę zajęć
dodatkowych. Bardzo myli się ten, kto uważa, że po podstawie programowej
przedszkole pełni tylko funkcje opiekuńcze. To kompletna bzdura i warto by-
łoby o tym powiedzieć głośno. 

Po pracy czas na większe zakupy. Lodówka świeci pustkami, a ja mam
ochotę na małe, pyszne, co nieco. Omiatam wzrokiem mieszkanie, które po
pierwszym tygodniu pracy tonie w papierach i książkach. Są wszędzie. Czas
na małe odgruzowanie własnej ukochanej domowej przestrzeni. 
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Sobota 6.09.2014 r.

apowiada się miłe przedpołudnie. To jest pierwsza sobota września. 
W życie wcielam mój nowy plan weekendowy. Poranny długi spacer 

i poranna kawa w plenerze. Mieszkam w pięknej okolicy niecałe 3 km od
mojej miejscowości znajduje się malowniczy kompleks rekreacyjno-spor-
towy – „G.S.” – To jedno z nielicznych miejsc w Polsce, w którym występu-
ją wydmy rzeczne. Po „odnowie” ten ciekawy fragment krajobrazu nabrał 
nowego wymiaru. Wytyczono naturalne ścieżki dla biegaczy, postawiono 
ławeczki, pod sosnami zagościła „mini siłownia”, wyznaczono miejsca pik-
nikowe oraz ruszył spływ kajakowy po przepięknie meandrującej rzece Je-
ziorce. Nieco dalej rozciąga się C. Park Krajobrazowy – ulubione miejsce
spacerowiczów, rowerzystów i joggingowców. Ten Park to cel mojej dzisiejszej
wędrówki. Rano o 8.00 wyruszam w krótką podróż miejskim autobusem 
do Z. G. Tam na przystanku czeka na mnie koleżanka. Fantastyczna kobieta-
-przyjaciel, z którą można pogadać o wszystkim. Cieszę się, że takie osoby
znajdują się w kręgu bliskich mi osób. Dobrze się rozumiemy. Czujemy po-
dobnie wiele spraw. Nie musimy wydawać majątku na psychoterapeutów.
Nam wystarczy wspólna solidna rozmowa, wsłuchanie w siebie, wzajemne
zrozumienie, poklepanie po ramieniu. Kiedy jedna siada, druga ma siłę żeby
ją podnieść. Tak jest od lat. Spacer bardzo udany. Pogoda dopisała, a las
mimo wczesnej pory tętni życiem. Na legendarnej polanie zwanej potocznie
„S. l.” odbywa się zjazd Stowarzyszenia „K.”, a popołudniu rozpocznie się kon-
cert muzyki „Z Krainy Łagodności”, który prowadzić będzie Andrzej Ponie-
dzielski. Kiedyś to były moje klimaty. Zaczytywałam się w poezji Edwarda
Stachury. Godzinami słuchałam „Starego Dobrego Małżeństwa” i „Wolnej
Grupy Bukowina”. Z tamtego okresu pozostała mi gitara i pełno zapisanych
pismem nastolatki śpiewników. Zdobytą umiejętność gry na gitarze wyko-
rzystuję często w pracy z dziećmi. Wzbogacam ich dziecięcy repertuar o pio-
senki turystyczne. Nasz wycieczkowy autokar jest zawsze bardzo wesoły. Na
spacerze jest uroczo. Kończymy go wspólną kawą przyniesioną w termosie
na ławeczce nad samym zalewem. Obok nas poćwierkują jakieś ptaki, ła-
będź przygotowuje się do lotu, a my łapiemy ostatnie tego lata promienie
słońca. Tego mi było trzeba po całym tygodniu pracy: aktywnego wypo-
czynku na łonie natury, wizualnych pełnej estetyki bodźców, pachnącej kawy
i towarzystwa miłej osoby. Nagle te błogie chwile przerywa telefon. Sprawy
służbowe nawet tu mnie dopadły. Dzwoni dyrekcja z zaprzyjaźnionego
przedszkola. Porusza temat zajęć z rytmiki. Zajęcia dodatkowe to od kilku
dni gorący temat w naszej gminie. To nie jest do końca zrozumiała dla mnie
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sprawa. Niby rząd przeznacza pieniądze dla gmin na zajęcia dodatkowe 
w przedszkolu, fundusze zasilają konta samorządów, ale tak naprawdę nie
trafiają bezpośrednio do nas. Polityka gminy jest prosta. Należy poszukiwać
nauczycieli z dodatkowymi kwalifikacjami wtedy nie będzie potrzeby zatrud-
niania dodatkowych specjalistów, instruktorów. Nauczyciel ma prowadzić
wszystko w ramach swojego pensum. Bardzo ciężko jest znaleźć dobrego in-
struktora rytmiki za pieniądze, które proponuje gmina. Jakość jest w cenie.
Ale chyba nadeszły czasy gdzie przestaje liczyć się solidność, kompetencje, 
a wchodzi bylejakość – „byle było”. Takiemu stanowi rzeczy zdecydowanie
mówimy nie. Nie można wprowadzać bylejakości do edukacji najmłodszych
dzieci. Czy mamy wylewać niesolidne fundamenty? Jaki budynek przyszłej
edukacji utrzyma się na nich? Kilka lat temu zdecydowanie odchudziliśmy
pakiet zajęć dodatkowych prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Zostawi-
łyśmy tylko język angielski i rytmikę. Zajęcia z umuzykalnienia prowadzone
przy akompaniamencie instrumentu wzbogacają edukację najmłodszych.
Muzyka na żywo jest barwna, pobudza do aktywnego słuchania, uwrażliwia
na różne elementy muzyki (tempo, rytm, dynamikę). Ponadto najważniejsza
sprawa wszelkie uroczystości rodzinne odbywają się zawsze z udziałem na-
uczyciela rytmiki, który współtworzy scenariusz inscenizacji wzbogacając go
o piosenki, instrumentacje, układy taneczne. Nasza rytmiczka, która współ-
pracuje z nami od wielu lat nie przyjmuje propozycji współpracy opartej na
warunkach zaproponowanych przez dyrekcję zgodnie z nowymi wytycznymi
gminy. Szkoda, bo jest doskonałym fachowcem, dysponuje nie tylko dobrym
warsztatem metodycznym, ale w swoich zasobach ma stroje szyte przez sie-
bie, różnorodne rekwizyty do układów tanecznych, bogate instrumentarium.
Zaczyna się robić problem. Rezygnujemy z rytmiki czy poszukujemy innych
alternatywnych form? Oby się znalazły. Znając bierność pozostałych przeło-
żonych placówek przedszkolnych dzieciaki w naszej gminie najprawdopo-
dobniej zostaną pozbawione zajęć z rytmiki. 

Po wspaniałym spacerze wracam do domu. Gotuję smaczną zupę z prze-
pisu Agnieszki Maciąg. Lubię jak aromat przygotowywanych potraw wypełnia
całe mieszkanie. Wieczorem mam zaplanowane spotkanie z J. Czekałyśmy na
nie cały tydzień. Mam sentyment do tej dziewczyny. Dzięki niej mieszkam tu
gdzie mieszkam. Wieczór upływa miło. J. dużo opowiada o wakacjach. Od lat
opiekuje się mamą i zawsze latem wyjeżdża z nią, jako opiekun. Tym razem
zaliczyła turnus nad morzem z kombatantami. Jej mama jest bardzo elegancką
kobietą, towarzyską, do niedawna mimo wieku jeszcze aktywną zawodowo.
Córka jest jej jedynym wsparciem. Z J. znamy się od 20 lat. Spędziłyśmy ze
sobą urlop na wczasach organizowanych z Funduszu Socjalnego. To były dla
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nas złote czasy. Jako początkujący nauczyciele z niewielką pensją na koncie
zawsze miałyśmy duże zniżki na wszelkie wyjazdy. Zatem korzystałyśmy 
w miarę możliwości, czyli dość często. J. niedawno padła „ofiarą” młodych
zbuntowanych rodziców, którym wydaje się że wszystko im wolno. MY jak
zawsze musimy trzymać się w ryzach granic uprzejmości zawodowej – ro-
dzice niekoniecznie. Tym razem rodzice nie skonfrontowali niepokojącej re-
lacji dziecka z nauczycielem. Od razu przystąpili do ataku. Skarga goniła
skargę. Najpierw dyrektor, potem rzecznik praw dziecka, kuratorium. Na-
uczyciel to taka mała instytucja, która stoi na straży wdrażania i przestrze-
gania norm społecznych. Najlepszą drogą do osiągnięcia zamierzonego celu
jest konsekwencja. Ale stawiając granice narażamy się na nieprzewidziane
ataki rodziców, którzy preferując nowy model wychowania nie wymagają od
dzieci praktycznie nic. Rozmyte granice nie budują poczucia bezpieczeństwa,
ale to wiemy tylko my. Doświadczony pedagog lubiany przez dzieci i rodzi-
ców został ukarany naganą wpisaną do akt. Co zrobił? Poprosił, żeby dziec-
ko, które cały czas przeszkadzało wstało i przerwało wykonywaną czynność.
Rodzice zarzucili nauczycielowi poniżanie dziecka i łamanie jego praw, a dy-
rekcja (chcąc pozbyć się problemu) wskazała na nieprzestrzeganie zasad
zawartych w Regulaminie Przedszkola. Wstrętne. Dziewczyna po 25 la-
tach pracy zawodowej i nieskazitelnej opinii, lubiana przez dzieci, pełniąca
przez wiele lat funkcję wicedyrektora otrzymuje fantastyczne podziękowa-
nie w postaci nagany od swojego zwierzchnika, dla którego przez wiele lat
była przysłowiową prawą ręką. Takie podłe czasy. Nikt nie stanie w obronie
nauczyciela. Dyrektor bez mrugnięcia oka jest w stanie poświęcić swojego
pracownika, dla przysłowiowego „świętego spokoju”. To było ponad siły
mojej koleżanki. Skończyło się urlopem zdrowotnym. Sam odpoczynek od
placówki jednak nie pomógł. Spotkania z psychoterapeutą uchroniły dziew-
czynę przed głęboką depresją. Nawiązałyśmy kontakt 3 miesiące po całej tej
sprawie, kiedy mogła już o tym spokojnie mówić. Kontrola z Kuratorium nie
wykazała żadnych uchybień. Nie było żadnych zaleceń. Skąd, zatem tak nie-
sprawiedliwa i pochopna decyzja pracodawcy? W mojej placówce byłoby to
niemożliwe. Jesteśmy zespołem, który w większości współpracuje z sobą od
ponad 18 lat. Mamy podobne priorytety wychowawcze, postępujemy zgodnie
z ustalonym kodeksem zasad – stąd ujednolicenie oddziaływań tzw., „starej
kadry”. Dyrekcja nigdy nie skrzywdziłaby swojego nauczyciela, mało tego
nigdy nie dopuściłaby do takiej niedorzecznej sytuacji. Kiedy młodzi na-
uczyciele mają problemy zostają zaproszeni na rozmowę w tzw. „cztery oczy”.
Dyrekcja tak prowadzi rozmowę, że zawsze potrafi wskazać właściwą drogę.
Jest prawdziwym mentorem dla wielu. Dla mnie była zawsze. Wieczór
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upływa miło. Śmiejemy się wspominamy wakacje. Na koniec małe, co nieco
o pracy. J. wróciła po urlopie zdrowotnym. Objęła grupę 3-latków. Oczywi-
ście bez pomocy nauczyciela, a to wszystko w ramach oszczędności etatów.
Ciekawe, że żaden dokument nie reguluje kwestii, zatrudnienia pomocy na-
uczyciela w grupie dzieci najmłodszych (2,5–3 lata). Wszystko leży w gestii
gminy. A zatem pogratulować pomysłu. Dziewczyna jest bez pomocy w gru-
pie trzylatków, w której przebywa trzech wychowanków z odroczeniem.
Wszystko będzie dobrze? Do czasu. 

Niedziela 8.09.2014r.

iedziela. Kolejne piękne słoneczne przedpołudnie. Rozpoczynam dzień
od telefonu. To podziękowania za sympatyczny sobotni wieczór. Nie-

dziela upływa spokojnie. Rodzinka pojechała na grzybobranie, podobno te
leśne jesienne skarby już są. Ja zostaję. Obiecałam sobie, że do południa przy-
gotuje sobie pomoce na jutrzejsze zajęcia. Jutro zaczynamy temat „Savoir-
-vivre przedszkolaka”. W świat norm społecznych wprowadzamy dzieciaki
już od najmłodszej grupy. Teoretycznie wiedzą wszystko o zasadach. Pięknie
o nich mówią, trudniej wcielają je w życie. Rolą nauczyciela jest m.in. nie-
ustanna praca nad wdrażaniem do przestrzegania wszelkich możliwych
zasad. Jutro zapraszam moich wychowanków do krainy uprzejmości. Zaaran-
żujemy scenki dramowe. Przygotowuję hasła do sali. „Dzień dobry i do wi-
dzenia to są słowa dżentelmena” oby o nich nie zapomnieli ani mali ani duzi,
bo z tymi trochę większymi też przecież różnie bywa. Jeszcze tylko szkic kon-
spektu zajęcia, propozycja wpisu, i szablony elementów dekoracji do sali. Wy-
bieram się na obiad do mamy. Jest jak zawsze dużo, smacznie i kolorowo.
Możemy sobie spokojnie pogadać. Trochę o wszystkim i trochę o niczym,
tak dla samej przyjemności konwersacji. 

Wieczór upływa na pogaduchach z koleżanką. Ma ogromne problemy
osobiste. Po śmierci mamy rozpoczęły się konflikty z rodzeństwem, które
coraz bardziej się zaogniają. Wiem, że potrzebuje dużo wsparcia i otrzymuje
je. Jestem jak zawsze w pogotowiu. Słucham, doradzam, motywuję do dzia-
łania. Ostatnio usłyszałam „Trzymasz mnie przy życiu”. To ważne, że możesz
czuć się potrzebny. Ale czasami nie potrzeba słow. Czasami się po prostu wie.
Czasami się to po prostu czuje. Dla mnie to duża sprawa. Wieczorem wybie-
ram TV. Lubię dobre kino. Na pewno znajdę coś dla koneserów. 
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Poniedziałek 8.09.2014 r.

oniedziałek to mój ulubiony dzień. Wychodzę z grupy o 12.30. Teoretycz-
nie tak powinno być, jednak placówkę opuszczam o 15.30. Ale po kolei.

Wprowadzałam dzisiaj zasady uprzejmości, na co dzień. Tradycyjnie 5 naj-
ważniejszych słów. Scenki dramowe przygotowywane w zespołach wychodzą
różnie. Dziewczynki w mojej grupie tworzą niewątpliwie jej trzon. Są bystre,
sprytne i bardziej zmotywowane do wszelkich działań. Chłopcy w większości
z drugiej połowy 2008 r. bardziej nastawieni na zabawę. Prezentacja efektów
pracy zespołu sprawia im dużą trudność. Wszystko ich bawi. Zatem kolejne
zadanie na ten rok. Nauka współpracy w zespole i umiejętność zaprezento-
wania efektów własnej działalności przed szerszą publicznością. Drugie za-
jęcie dydaktyczne to ćwiczenia gimnastyczne na terenie. Zgodnie z umową
każde dziecko ma dres i obuwie sportowe. Ja też. Na dzisiaj zaplanowałam
pokonywane przeszkód w terenie. Zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki. Nie-
stety J. nie ma ochoty na zajęcia. Nie bierze w nich udziału, zaczepia K., który
zaczyna przed nim uciekać. Przerywam. Zwracam uwagę. Proszę. Po chwili
sytuacja się powtarza. Muszę reagować szybko. Przypominam o ustalonych
przed ćwiczeniami zasadach. Dzieciaki wiedzą, że zajęcia na terenie ogrodu
przedszkolnego to niewątpliwie atrakcja. Chcą w nich uczestniczyć, są zmo-
tywowani. Ale nie wszyscy. Jest ON. J. ma tylko jeden cel dokończyć doku-
czanie K. Niestety chłopiec z podejrzeniem o afazje nie może się obronić
werbalnie. Przerywam. Zapraszam K. do siebie. J. bierze pod opiekę moja
pani woźna. Z resztą grupy udaję się na ćwiczenia do lasu. Dzieciaki reagują
na polecenia. Proszą o powtórzenie niektórych zabaw. W radosnych nastro-
jach wracamy do przedszkola. Czeka mnie jeszcze rozmowa z J.

– Nie wiem, dlaczego nie mogłem brać udziału w tych zajęciach? – Nie-
winna mina, uśmiech spod oka. Stała, wyuczona postawa sygnalizująca, że
przecież nic takiego się nie stało. 

Jem obiady w przedszkolu. Wykupuję je jak większość personelu płacąc
całą stawkę. Obiady w naszym przedszkolu to istna rewelacja. Nie znajdę
słów na opisanie umiejętności kulinarnych, jakimi dysponują nasze panie
kucharki. Jest pysznie, zdrowo, kolorowo, a przede wszystkim dla nas bardzo
tanio. O 13.00 Zaczynam obowiązki związane z nadzorem. Sprawdzam plany
miesięczne i przekładam dyrekcji do zatwierdzenia ich do realizacji. Młod-
szym stażem koleżankom pomagam w sformułowaniu zapisów do dziennika
zajęć. Jeszcze uzupełniam swoje wpisy. Nanoszę dane personalne wychowan-
ków do dziennika zajęć i wreszcie mogę opuścić przedszkole. Zabieram blok
techniczny, niebieski brystol i wyruszam do domu. Spacer zajmuje mi około

186

Cod z i enno ś ć  w  na r r a c j a ch  nau c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  w c z e sne j  d o r o s ł o ś c i

P

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 186



35 minut. To moja codzienna dawka relaksacyjnej aktywności ruchowej. 
W domu czeka mnie przygotowanie do zajęć. Szykuję szablony na wizytówki
dla dyżurnych, wypisuję imiona. Wieczorem zamierzam obejrzeć teatr tele-
wizji. Niestety zasypiam. Zmęczenie bierze górę. 

Wtorek 10.09.2014 r.

ano dyrekcja zdaje mi relacje z wczorajszego pobytu w grupie. J. pomazał
koledze rysunek. Na obiedzie uderzał sztućcami w stół. Żadnej reakcji

na prośby. Odwoływanie do zasad. Tak po prostu dla przyjemności poniszczę
coś: rysunek, serwetkę, stół. Jestem tu widzicie!? Widzimy! 

Dzieciaki dobrze pracują na zajęciach. Prawidłowo wyłapują wszystkie
zachowania zagrażające bezpieczeństwu naniesione na tablicę graficzną. –
Dlaczego dzieci prezentują takie zachowania w przedszkolu?

– Są pierwszy raz w przedszkolu i nic nie wiedzą?
I tak płynnie przeszliśmy do kontraktu. Pracują w zespołach. Każdy ze-

spół wyłania dwie zasady. To zadanie nie sprawia im trudności. Potrafią uza-
sadnić swój wybór. Wybieramy 7 zasad, które zapisuję w kontrakcie. 

Dzisiaj dzień muzyczny. Ale jeszcze nie mamy rytmiki. Trudno znaleźć
kogoś za 600 zł brutto miesięcznie. Gmina nie ma pomysłu jak rozwiązać
problem zajęć dodatkowych. Jak zwykle liczy na inwencję dyrektorów i na-
uczycieli. Zajęcia o charakterze muzycznym prowadzę sama. Niedawno
ukończyłam szkolenie z aktywności muzyczno-ruchowej na podstawie me-
tody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss. Materiału starczy mi na
kilka miesięcy. Gorzej będzie z przygotowaniem pierwszej uroczystości ro-
dzinnej. Ale może do grudnia coś się wyjaśni. 

Wtorek to mój cały dzień w pracy w grupie. Powrót do domu około 17.30
Szybka kolacja, późna kawa, której nie miałam czasu wypić i o 19.00 zaczy-
nam przygotowania na następny dzień. Jutro mamy kolejną nasiadówkę po
pracy. Czeka mnie posiedzenie zespołu zadaniowego. Przygotowuję propo-
zycje do jednego z zadań rocznego planu pracy. Praca w zespołach wiele ułat-
wia i daje mnóstwo możliwości. Kiedyś pracując w małym zespole wszystko
robiłyśmy we cztery. Plany, sprawozdania, raporty ewaluacyjne, scenariusze
imprez. Teraz, kiedy grono pedagogiczne liczy 14 osób zadania rozkładają 
się zupełnie inaczej. Przygotowuję się sumiennie do jutrzejszego spotka-
nia. Kiedy wszyscy są przygotowani praca przebiega bardzo sprawnie. Takie
mamy zasady. Na spotkanie każdy przychodzi z pakietem własnych propo-
zycji. Potem dyskutujemy, modyfikujemy i wybieramy najlepsze opcje. Lista
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pomysłów zamknięta. Zamierzam obejrzeć mój ulubiony wtorkowy serial 
i pogrążyć się słodko w objęciach Morfeusza. 

Środa 11.09.2014 r.

zisiaj omawiamy zasady zachowania przy stole. Wstępem jest bajka te-
rapeutyczna przy okazji poruszę problem tzw. niejadków. Kończymy za-

jęcie omówieniem jednego z systemów motywujących wychowanków do
pokonywania lęku przed nieznanymi potrawami i pokonywania barier sma-
kowych. Przygotowujemy książeczki „Puste talerzyki”. Za każdy zjedzony
obiadek zdobywamy punkt w postaci zakolorowanego talerzyka. Naprawdę
się sprawdza. Po wyjściu z grupy spotkanie zespołu. Lider czuwa nad po-
rządkiem. Zapisuje pomysły, które rodzą się podczas burzy mózgów; każdy
jest przygotowany. Planujemy wszystko, co jest atrakcyjne edukacyjnie i wy-
chowawczo dla dzieciaków. Ciekawe czy na to wszystko starczy kasy? Ale
teraz nie o tym i tak wszystko zależy od wysokości deklarowanych wpłat na
konto Rady Rodziców. Skończyłyśmy. Opracowanie graficzne planu należy
do lidera, a jego akceptacja po przedstawieniu na Radzie Pedagogicznej przez
całe nasze grono jak zwykle zgodnie z procedurą. 

Stoję pod drzwiami. Jak na złość? Klucze wypadły mi z torebki i pewnie
leżą gdzieś na dnie szafki. Szybki telefon do pracy. – Proszę się nie martwić.
Pani D. właśnie wyjeżdża jedzie w pani kierunku. Sytuacja uratowana. Pani
D. to nasza szefowa kuchni. Nie tylko dobrze gotuje, ale ma fantastyczne 
poczucie humoru. Potrafi zawsze opowiedzieć się po właściwej stronie. Czy
dzisiejsze popołudnie jest dla mnie? Niestety nie. Jutro spotkanie z dyrek-
cją w sprawie opracowania nadzoru pedagogicznego. Muszę przygotować
szkic i wybrać tematykę obserwacji zajęć nauczycieli. Wieczór spędzam przy
komputerze.

Czwartek 12.09.2014 r.

zisiaj idę na popołudnie. Wstaję rano, żeby dokończyć nadzór. Dobrze,
że mamy już wybrane obszary do ewaluacji. Wypłynęły podczas wnio-

sków z podsumowania nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny. Mam
kilka pomysłów na wzbogacenie oferty wspomagania nauczycieli, kontrola
odbywa się zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty, tematyka obserwacji
do przedyskutowania z dyrekcją. 
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Popołudnie spędzam w grupie. J. rozwala dzieciom budowle. Na zwró-
coną uwagę zaczyna kopać inne dzieci.Ręce i nogi bez opamiętania uderzają
w przestrzeń wypełnioną rówieśnikami. Podbiegam, szybko reaguję. Odcho-
dzimy od zabawy. Chwila na wyciszenie emocji potem rozmawiamy. – Nie
wiem, dlaczego tak zrobiłem. Chyba zabrał mi klocek. Daję sygnał mamie. Już
czas na krótką rozmowę. Zastanawiam się czy nasz mały bohater ma wyty-
czone granice w domu i bierze na siebie jakieś obowiązki. 

Spotkanie z dyrekcją rozpoczynam po pracy 16.30. Analizujemy przy-
gotowany przeze mnie szkic, nanosimy poprawki, dyskutujemy. Chcemy żeby
było jak najbardziej czytelnie i bardzo rzetelnie. O 19.00 kończymy. Dzisiaj
rezygnuję ze spaceru do domu. Dyrekcja wychodzi z gestem naprzeciw i pod-
rzuca mnie do domu własnym autkiem. Po powrocie przyjmuję zaproszenie
na dobrą kolację. Wracam po 21.00 Muszę się jeszcze przygotować do ju-
trzejszych zajęć. Jutro rozmawiamy o urodzinach – najważniejszym dniu 
w życiu każdego człowieka. Pamiątka naszego pojawienia się na świecie. Pa-
miątka naszego istnienia. 

Piątek 12.09.2014 r.

po rozmowie z mamą wchodzi do przedszkola mocno zmotywowany.
Wypełnia poranną kartę pracy. Skoncentrowany. Miły. – Czy postawi mi

pani dzisiaj rekord kulturalnego zachowania? – Oczywiście to tylko zależy od
Ciebie – Dzisiaj mamy przedszkolny dzień życzliwości. Odwiedzą nas dzieci
z najmłodszej grupy. Musimy je godnie przywitać. Przygotowujemy krótki
program artystyczny. Rozmawiamy o odpowiedzialności i opiekuńczości
wobec młodszych. Przypominamy sobie zabawy paluszkowe, których uczy-
liśmy się w dzieciństwie. J. się bardzo stara. Nie dokucza dzieciakom, zaczyna
sprzątać po sobie zabawki i przybory. Do 11.00, wytrzymał do 11.00. Myjemy
ręce po soczystym owocu w łazience. Nagle słyszę krzyk. Całe lustro i cała
koszulka J. zachlapana. J. wymyślił nową zabawę. Po prostu podłożył całą
dłoń pod kran zatykając sitko. Ku wielkiej radości fontanna trysnęła rozbry-
zgując wodę gdzie popadnie. 

– Ale ja tylko zatkałem kran. – Niewinne oczy. Spojrzenie spod oka. 
I ta postawa sygnalizująca, że przecież nic się nie stało. 

– Wszystko wskazuje na to, że nie uda Ci się zdobyć Twojego upragnio-
nego rekordu. Zostało jeszcze pół dnia. Próbuj dalej.
Jest chłodno. Wychodzimy na teren. – Proszę załóżcie kurtki

– Ja nie! – krzyczy O. – Nie założę żadnej kurtki. 
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Po pewnym czasie dołącza do grupy. Płacze. – Będę tak płakał cały dzień.
Słyszy pani. Cały dzień. 

– To Twój wybór O. Możesz płakać, albo włączyć się do zabawy z dziećmi.
O. to bardzo osobliwy chłopiec. Wychowuje się razem z niepełnospraw-

nym bratem. Całą uwagę rodziców zabrał młodszy syn. I to się czuje. O. jest
często smutny. Ma zaniżone poczucie pewności siebie. Wszystko, co robi
podszyte jest dużą dawką niepewności. Lubi robić teatr jednego aktora, gdy
coś nie jest po jego myśli. Histeria pomieszana z lękiem. Wybuchowa reakcja
emocjonalna – niezłe wyzwanie dla każdego pedagoga.

O. siedzi na ławce już dobre pół godziny. Płacze. Zerka na mnie, co jakiś
czas. Podchodzę i jak zdarta płyta powtarzam – To Twój wybór.

– Ta kurtka ma za ciasne rękawy.
– Zawsze mogę Ci pomóc. Wiesz o tym. Uśmiech.
– Wracam do zabawy. 
– Proszę. 
Po obiedzie czas na relaksację poobiednią. Zwyczajem każdej z grup 

w naszym przedszkolu jest poobiedni odpoczynek z bajką w tle. Każdy ma
swoją poduszeczkę, na której odpoczywa. J. bierze ich kilka. Zerka w moim
kierunku. – Przypominam o naszej zasadzie. Wybieramy tylko jedną poduszkę
i kładziemy ją pod głowę. Czuję jak czarne figlarne oczy przeszywają moją
osobę. Chłopaku przecież Cię widzę. Postaraj się, choć trochę szepcę do siebie
samej w myślach. A głośno po raz kolejny powtarzam zasadę. Za trzecim
razem skutkuje. Odkłada dodatkowe poduszki i kładzie spokojnie głowę na
jednej. Z uwagą słucha czytanej bajki. Po podwieczorku dochodzi do ostre-
go konfliktu z udziałem J. Ugryzł kolegę, który rzekomo zabrał mu klocek.
Zwracam uwagę, ale tym razem chłopiec wpada w szał. Kopie na oślep chłop-
ców bawiących się obok niego. Nie pozostawia mi wyjścia. Mocno obejmuję
całe ciało chłopca rękoma. Zamykam go w sobie. Czekam aż emocje opadną.
Spowalniam głęboki uścisk. Czuję, że J. pomału się uspokaja. Zaczynamy
sprzątać zabawki. Proszę J. o posprzątanie swojego miejsca zabawy. Niestety
rozsypuje klocki po całej sali. Zaczyna się dobrze bawić. Zgarniam grupę do
siebie. Przechodzimy na drugą część sali. Patrzą na zachowanie kolegi z prze-
rażeniem. Nie reaguję. Wiem, że bez publiki zaraz ten atak minie. 

– A teraz poproszę o posprzątanie sali.
Wracam do reszty grupy. Rozpoczynam wspólną zabawę. Nie zwracam

uwagi na J. I nagle kapeć chłopca ląduje w moim kierunku. Pierwszy raz zda-
rza mi się takie zachowanie, kiedy dziecko tak brutalnie łamie wszelkie gra-
nice dobrego zachowania. 

– Wychodzimy! Zabieram grupę na teren. Komunikat do J. jest jeden –
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Proszę posprzątaj salę. Zostawiam go z Panią G., a z resztą grupy wychodzę
do szatni. Ubieramy się. Przez szybkę w drzwiach obserwuję zachowanie J.
Błyskawicznie sprząta klocki, układa poduszki. Wychodzi za mną do szatni

– Zrobiłem tak jak pani chciała. Pozbierałem klocki.
Bardzo spokojnie daję chłopcu wyraźny komunikat. 
– Zapomniałam jak masz na imię.
W ciszy już z całą grupą wychodzimy na teren. Takie zachowania po-

wodują, że zawsze coś we mnie pęka. Może już wystarczy. Może powinnam
zrobić sobie przerwę. Mały urlop?

Na terenie J. krąży wokół mnie.
– Przecież pani wie jak mam na imię. Nie zwracam uwagi. Ale cieszy

mnie, że po raz pierwszy przejął się swoim zachowaniem. Z daleka widzę
nadchodzącą mamę chłopca. Uśmiecha się przyjaźnie. Znamy się z poprzed-
nich lat. Spod moich skrzydeł wyfrunęły jej dwie starsze córki. Jest pełna na-
dziei, że dziś było dobrze. Przecież wczoraj sobie porozmawiali mama i syn
zawarli jakąś umowę.

– Tak ładnie zaczął dzisiejszy dzień. W dwóch zdaniach daje komunikat
o przekroczeniu granicy pomiędzy dzieckiem i nauczycielem. 

Chciałabym, żeby ten dzień się już skończył. Wiem, że J. to trudny przy-
padek. Ale musze znaleźć w sobie siłę, żeby mu pomóc, żeby pomóc sobie. 

Wieczór nie jest miły. Jak bumerang wraca do mnie obrazek z kapciem
w tle. W poniedziałek czeka mnie rozmowa z wychowankami – świadkami
tej sytuacji. Piątek to nie był dobry czas. Za dużo bodźców, za dużo negatyw-
nych emocji. Pamiętam posiedzenia rad z ubiegłych lat. Trudności wycho-
wawcze w grupach – J. w roli głównej. Sytuacja rodzinna: zapracowany ojciec
na dobrym stanowisku, matka prowadząca dom, dwie starsze siostry. Postawa
matki obronna niedopuszczająca myśli, że zachowanie syna sprawia trudno-
ści. Ojciec nieobecny. Kiedy tak myślę o J. nagle przypomina mi się I. Mój
największy sukces wychowawczy ostatnich lat. 

Przypadek I.
I. trafiła do mojej grupy, jako 5-latek. Mała dzikuska, która od progu

przedszkola urządzała mamie histerię „Mamusiu zabierz mnie stąd!.” Okres
adaptacji przeszła bardzo trudno. Płakała, nie potrafiła nawiązać żadnego
kontaktu z dziećmi, ani osobami dorosłymi, ukryta gdzieś w kąciku, obser-
wująca wszystko dookoła. Brak umiejętności społecznych to był dopiero
wierzchołek góry lodowej czekających nas problemów. Niezrozumiała mowa,
duża wada wymowy, na którą nikt wcześniej nie zwrócił uwagi. Niska sa-
modzielność podczas spożywania posiłków, ubogi „repertuar” smaków. Na
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każdą propozycje nauczyciela padała jedna odpowiedź „Ne”. Z wywiadu 
z mamą wynikało, że I. większość czasu spędziła z dziadkami. W najbliższym
otoczeniu nie było żadnych rówieśników (oprócz młodszej siostry). Rodzice
nie widzieli potrzeby, żeby kontaktowała się z innymi dziećmi. Do niezro-
zumiałej mowy przyzwyczaili się przez lata (oni rozumieli ja doskonale), 
a płacz, którym karmiła ich każdego dnia w końcu im spowszedniał. Wie-
działam, że czeka nas ciężka praca. Polityka małych kroczków. Spokojnie,
bez większych emocji okazywanych zbuntowanemu dziecku. Jak dobrze, że
ktoś pomyślał o upowszechnieniu obowiązku przedszkolnego. Aż strach po-
myśleć, co by było gdyby trafiła prosto do szkolnej zerówki. Po miesiącu
ustały łzy. Zostało zaakceptowane miejsce przy stoliku i na dywanie wśród
grona rówieśników. Pochwała społeczna podziałała, a odkryty talent pla-
styczny dodał dziewczynce odrobinę pewności siebie. Włączenie grupy
(szczególnie dziewczynek) w proces integracji nowej wychowanki okazał się
strzałem w dziesiątkę „I. chodź! Pobaw się z nami!. Z początku bardzo nie-
śmiało, ostrożnie, na krótką chwilę obserwowała zabawy innych dzieci. Nie
próbowała nawiązać kontaktu werbalnego z rówieśnikami, zaczęła z wybra-
nymi osobami dorosłymi. Z każdym dniem pełna niepewności i lęku góra
lodowa topniała. Mama fantastycznie nawiązała z nami współpracę. Już na
wstępie czułam dany nam kredyt zaufania. Łakoma była tak jak my, każdego
nawet najmniejszego sukcesu swojej córki. I. okazała się ambitną dziew-
czynką z dużą dawką dobrego humoru. Intensywne indywidualne zajęcia lo-
gopedyczne dały pierwsze efekty i zaczęła nawiązywać kontakty werbalne 
z wybranymi koleżankami. Odroczenie obowiązku szkolnego i jeszcze jeden
rok w przedszkolu w miejscu, w którym poczuła się bezpiecznie w otoczeniu
tych samych pań, które polubiła z wzajemnością, zrobiło swoje. W zeszłym
roku oddałam do szkoły dziewczynkę pewną siebie, uśmiechniętą, obdarzoną
różnymi zdolnościami, które miała możliwość odkryć w środowisku przed-
szkolnym. Talent muzyczny, bardzo wysokie umiejętności matematyczne,
wysokie kompetencje czytelnicze, zdolności artystyczne w zakresie tańca,
plastyki, fantastyczna umiejętność interpretowania tekstów literackich i cie-
kawe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, a to wszystko podszyte wyjąt-
kowym poczuciem dobrej dawki humoru. Nasza I. Z dumą patrzę na swoją
i koleżanek specjalistek dwuletnią pracę. Ta myśl mnie uskrzydla. Zapomi-
nam o incydencie z J. Może też się uda. Uzbroję się w siłę, cierpliwość, sięgnę
do pokładów wieloletniego doświadczenia. Dam radę. 
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Sobota 13.09.2014 r.

ie ukrywam, ale z dużą niecierpliwością czekałam na weekend. Konty-
nuuję mój sobotni plan aktywności ruchowej i wyruszam na 4 godzinny

spacer do lasu w miłym towarzystwie. Jest super. Otoczenie Z. G. i D. jest po
prostu przepiękne. Spacerujemy wytyczoną przez nadleśnictwo C. ścieżką
dydaktyczno-turystyczną. Po drodze mijamy biegaczy, którzy porannym tre-
ningiem witają dzień. Biegają prawie wszyscy, kobiety, mężczyźni w różnym
wieku, pary. Ale nam wystarczy nasz spacer, podczas którego rozmawiamy,
dzielimy się wrażeniami z ciężkiego tygodnia pracy. To taka nasza superwizja.
Oczyszczenie. Wyrzucamy to, co nas boli, uwiera, szukamy pozytywnych
rozwiązań. A to wszystko w spokojnym marszu w otoczeniu przyrody. Przez
krótką chwilę na tapecie J. Jednak siedzi we mnie ta ostatnia sytuacja. Jest mi
tak po prostu po ludzku przykro. Włożone serce w obce dzieciaki, zaanga-
żowanie emocjonalne, włożony trud i w wysiłek w wychowanie, presja od-
powiedzialności za ich zdrowie i życie w takich sytuacjach sprawiają, że mam
dosyć i dopuszczam do siebie myśli, za których siebie nienawidzę. Wiem, że
po trudach codziennych zmagań z zachowaniami J. przyjdą chwile satysfak-
cji, ale na to potrzeba czasu przecież wychowanie to proces to trwa…

Dochodzimy do S. l. Kolejna impreza połączoną z aktywnością biegową.
Swoją drogą to cieszę się, że odkryto u nas modę na sport. Ludzie są jakby
trochę ładniejsi, o wysportowanych sylwetkach, zdrowych cerach tchną jakąś
pozytywną energią. Cieszę się, że też coś robię dla siebie. Nie jestem typem
temperamentnym. Wiele we mnie cech introwertyczki. Czasami zazdroszczę
innym, że mogą wykrzyczeć swoją złość. Potupią, pokrzyczą i mają z głowy
swoje negatywne emocje. Ja jak chomik pielęgnuję je w sobie. Zamykam, 
a potem cierpię. Dobrze przynajmniej, że od czasu do czasu mogę je wycho-
dzić. Odreagowałam. Naładowałam akumulatory we wrześniowych bladych
promieniach słońca. Wracam. Dzisiejszy wieczór jest tylko dla mnie. 

Niedziela 14.09.2014 r.

iespodziewanie coś mnie rozkłada. Przyplątało się niewinne przezię-
bienie, a może to coś więcej. Ciepły kocyk, herbata z cytryną i smaczny 

posiłek – powinno pomóc. Błoga niedziela mija szybko. Nie mam siły na pi-
sanie. Nie mam siły dziś przyglądać się sobie. 
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Poniedziałek 15.09.2014 r.

apowiada się całodzienny dyżur w pracy. Najpierw praca dydaktyczna 
w grupie, potem porządkowanie papierów związanych z nadzorem –

ostatnie korekty, a o 17.30 Rada Pedagogiczna. Czasami są takie dni wypeł-
nione pracą od świtu po noc i dzisiaj jest właśnie taki dzień. W poniedziałki
prowadzę zajęcia gimnastyczne na terenie. Dzieciaki przygotowane. Przebrane
w dresy czekają na tygodniową zorganizowaną dawkę ruchu. Ogród sprzyja
zajęciom nastawionym na pokonywanie przeszkód w terenie. Wytyczone
alejki do spacerowania i biegania, zwalony pień do ćwiczenia zmysłu równo-
wagi, bogaty drzewostan, pomiędzy którym sprawnie przeprowadzamy sla-
lomy, runo wzbogacone o szyszki, które szybko zbieramy i wykorzystujemy
do ćwiczeń rozwijających zręczność i celność rzutu. Dzisiaj wprowadzam
nową zabawę „Tropiciele”. Wdrażamy się do przestrzegania reguł obowiązu-
jących w lesie. Za drugim razem zabawa wychodzi bardzo dobrze. Dzieciaki
skoncentrowane, wyciszone, obcują z naturą w sposób swobodny, zacieka-
wione i nastawione na efekt końcowy.

– Bardzo lubię te zajęcia- podsumowuje A., który w zeszłym roku stronił
od zabaw ruchowych.

Wystarczy. Poklepanie po ramieniu, pochwała za dobrze zaplanowane
zajęcie i jego realizację przyszła od najważniejszych uczestników procesu dy-
daktycznego. Uśmiecham się. 

Popołudniu wychodzę z grupy. Do rady zostało jeszcze, 4 h ale wykorzy-
stam je efektywnie w pracy. Nie wracam do domu. Robię wpis do dziennika.
Nanoszę korekty do Planu Nadzoru. Plan zajmuje ponad 15 stron, w większo-
ści to tabele, zatem mam, co robić. Około 16.00 gotowy plan szykuję do druku.
Czas na kawę. Organizm sygnalizuje zmęczenie. O 16. 30 godzinne spotkanie
zespołu zadaniowego. Próbujemy ułożyć szkic scenariusza na zbliżającą się
wielkimi krokami jesienną imprezę integracyjną z rodzicami. Tym razem hucz-
nie obchodzić będziemy „Dzień Przedszkolaka”. Postanowiłyśmy zorganizować
tą uroczystość same, bez udziału firm zewnętrznych. Uważamy, bowiem, że
praca z wychowankami czyni nas nie tylko dobrymi pedagogami i dydakty-
kami, ale przede wszystkim doskonałymi animatorkami zabaw. Jeżeli potrafimy
zorganizować ciekawe zabawy, imprezy, spotkania nie tylko na gruncie grupy,
ale również międzygrupowe i międzyprzedszkolne, to, dlaczego nie miały-
byśmy pokusić się o wykorzystanie naszych umiejętności na szerszą skalę? Nie
boimy się takich wyzwań, a wręcz przeciwnie motywuje nas to do podejmowa-
nia nowych, a obserwując się nawzajem inspirujemy się do dalszych poszuki-
wań. Burza mózgów wyłania pomysł rozgłośni radiowej. Tere fere kuku na leśnej
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polanie. Pod takim hasłem będzie przebiegało nasze spotkanie integracyjne.
Zbieramy pomysły. Przedstawimy je potem na radzie. O 17.30 zaczynamy ko-
lejną nasiadówkę w tym roku. Na wielkim stole w pokoju nauczycielskim
(mamy taki pokój w naszej placówce) ląduje pyszne ciasto. To słodka niespo-
dzianka od koleżanki, która chce zasygnalizować swoje 25-lecie pracy. Piękny
dzień i piękne lata. A., tak jak i ja tworzy trzon naszej kadry. Odbieramy na
tych samych falach w pracy. Ale 18 lat wspólnego bycia razem zobowiązuje.
Mamy podobny styl pracy, bardzo angażujemy się w to, co robimy i rozumiemy
dzieciaki. A. od dwóch miesięcy jest na diecie. Serwuje, zatem ciasto na mące
orkiszowej z owocami i galaretką. Do tego z koleżanką dokładamy nasze ulu-
bione cukierki „Białe Michałki” chcemy zasygnalizować mały sukces. W lipcu
ukazał się nasz artykuł w niszowym czasopiśmie „Kocie sprawy”. pt „Przed-
szkolaki odkrywają kocie tajemnice”. W miłej atmosferze zaczynamy. Plan nad-
zoru został w pełni przyjęty przez szacowne grono pedagogiczne. Uwypuklamy
sprawę wspomagania nauczycieli. Rozszerzyliśmy w tym roku ofertę form
wspomagania. Chcieliśmy zasygnalizować, że młodzi nauczyciele rozpoczy-
nający staże w naszej placówce zostaną objęci dużym wsparciem, Szczegółowo
omawiamy tę część nadzoru. Położyłyśmy też nacisk na motywowanie na-
uczycieli do dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Dobre praktyki stosowane 
w naszej placówce powinny ujrzeć światło dzienne. Zatem propozycja dla 
doświadczonych nauczycieli: zachęcanie do publikacji, organizacja zajęć kole-
żeńskich, opracowanie projektów edukacyjnych, ubieganie się o granty na 
realizacje własnych przedsięwzięć. Młode dziewczyny patrzą z lekkim niedo-
wierzaniem. W większości pozyskałyśmy kadrę z prywatnych placówek edu-
kacyjnych. Zapał i zaangażowanie jest widoczne, ale warsztat metodyczny
bardzo ubogi. Sektor prywatny rządzi się trochę innymi priorytetami. „Rodzic
ma być zadowolony”. Najbardziej drażni mnie w tych opowieściach to, że na-
uczyciele zmuszani są do ukrywania trudności odkrytych przez nich w różnych
sferach rozwoju dziecka. Przekazują rodzicowi informacje niepełne. Czy to 
z korzyścią dla dziecka? Wymagania wobec wychowanków szczególnie w sferze
wychowawczej dużo zaniżone. Jak najmniej uwag, jak najmniej wymagań. 
A takie pojęcie jak rozwój zawodowy nauczyciela nie istnieje. Placówka pań-
stwowa zapewnia każdemu nauczycielowi możliwość awansu zawodowego,
różne formy doskonalenie w ramach budżetu przedszkola, udział w radach
szkoleniowych, konsultacjach ze specjalistami, nauczycielami z większym sta-
żem, motywuje do lepszej pracy poprzez coroczne nagrody dyrektora, stały
dodatek motywacyjny, umożliwia, kontakty ze środowiskiem lokalnym, poma-
ga w opracowaniu projektów edukacyjnych, programów własnych, innowacji.
Nic też dziwnego, że nasze młode stażystki słuchają z zapartym tchem. 
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Liderzy grup przedstawiają propozycje do rocznego planu pracy. W tym
roku postawimy duży nacisk na edukację przyrodniczą i zdrowotną. Plan na
ten rok jest bardzo bogaty. Dyrekcja wyraża swoją aprobatę. Dziękuje zespo-
łom za włożony trud w opracowanie zadań. To ważne. Przecież każdy chce
być doceniony za swoją pracę. A pochwała społeczna jest motywująca za-
równo dla małych, jak i dużych. Zatwierdzamy plan do realizacji. Jeszcze
czeka nas omówienie formuły zebrań grupowych z rodzicami, a na koniec
zgłaszanie propozycji do scenariusza imprezy integracyjnej z rodzicami.
Czasu jest za mało. Umawiamy się na piątek. Docieram do domu po 21.00
Czeka mnie solidna kąpiel, małe, co nieco na ząb i szybkie przygotowanie
konspektu na jutrzejsze zajęcia. Północ. Morfeusz układa mnie do snu. 

Wtorek 16.09.2014 r.

zisiaj rozmawiam z wychowankami o zmyśle wzroku. Kąciki zmysłów
wypełniły się albumami o ciele człowieka, przyrządami do obserwacji.

Starszaki przyniosły dużo książek, mają w nich swoje ulubione treści, o któ-
rych rozmawiamy, wybieramy te, które dotyczą zmysłu wzroku. Cieszę się,
że biblioteczki domowe dzieci są tak bogato zaopatrzone. Treści, które po-
ruszamy na zajęciach też nie są im obce. Rano zaczynamy od karty pracy.
Tym razem wykorzystuję program M. Frostig służący do rozwijania percepcji
wzrokowej u dzieci. Często w pracy posiłkujemy się programami wspoma-
gającymi. Prowadzenie zajęć bez podręczników zachęca do poszukiwania
ciekawych innych form i metod pracy. Na zajęciu konstrukcyjnym wykonu-
jemy lunety z dziećmi. Dobrze radzą sobie z umiejętnościami konstrukcyj-
nymi. Lunety zabieramy ze sobą do lasu. Dzisiaj zaplanowałam obserwacje
w terenie. Obserwacja jest dowolna, ale z różnej perspektywy patrzymy na
wybrany fragment przyrody. Potem wspólnie dzielimy się wrażeniami. Na
początku wdziera się niewielki chaos. Każdy chce mówić. Przypominamy 
zasady i gotowe. Kilka ciekawych spostrzeżeń wyrywa się z ust dzieci. Jest
miło. Aura sprzyja nie tylko edukacji, ale również relaksacji. Dzień upływa
szybko. Jutro czeka nas kolejne wydarzenie. Jedziemy do teatru. To nasz
pierwszy wyjazd w tym roku. Od kilku dni przypominam dzieciakom o ład-
nym eleganckim stroju. Nie wyobrażam sobie, żeby najmłodsi odbiorcy
sztuki wystąpili w miejscu kulturalnym w dresie i bluzach. Uczymy od naj-
młodszych lat szacunku do kultury. Podkreślamy wagę wydarzenia kultural-
nego w różny sposób. Elegancki strój jest niewątpliwie niezbędnym jej
składnikiem. Wszyscy mają zadanie domowe: przeglądamy szafy. Dziew-
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czynki maja przejrzeć z mamą sukienki, a chłopcy porozmawiać z tatą o wy-
borze koszuli. 

Środa 17.09.2014 r.

a też odrabiam pracę domową. Moja szafa została gruntownie przejrzana.
W ostateczności decyduję się na granatową tunikę i turkusowe długie 

kozaki. Dzisiaj jest inaczej niż zwykle. Spodnie odkładam na półkę i strój
sportowy zamieniam na bardziej kobiecy. Rano zadaję sobie pytanie: Czy 
budowanie napięcia przed wyjazdem do teatru zdało egzamin? Nie zawiod-
łam się. Wyglądają tak jak należy. Dziewczynki w eleganckich sukienkach,
chłopcy w długich spodniach, koszulach niektórzy pod krawatem. Nawet
kilka osób ma odwieszone marynarki w szatni a w szafce zarówno u dziew-
czynek i chłopców zagościło obuwie inne niż to na teren. Omawiamy sobie
zasady savoir-vivru obowiązujące w teatrze. Dla naszych wychowanków nie
jest to pierwszy wyjazd. Staramy się przynajmniej 4 razy do roku zorganizo-
wać dzieciom wyjazdy o charakterze kulturalnym. Śledzimy premiery te-
atralne, kinowe, najnowsze wystawy sztuki przeznaczone dla najmłodszych.
Lubię teatr „Baj” w Warszawie. Usytuowany na dalekiej Pradze ma swoje tra-
dycje. Wszystkie sztuki mają tam ciekawe rozwiązania scenograficzne. A tak
nawiasem mówiąc jesteśmy takim przedszkolem troszkę turystycznym. 
W ciągu roku organizujemy dzieciom wiele wycieczek pieszych i autokaro-
wych o różnym charakterze. Czasami na koniec roku odnotowujemy 17–20
wycieczek autokarowych zorganizowanych w bieżącym roku szkolnym. Mu-
zea, galerie, kina, teatry, wycieczki o charakterze społecznym (straż pożarna,
szkoła), krajoznawczym (rezerwaty przyrody, ogród zoologiczny), a także
całodniowe z okazji Dnia Dziecka. W ramach tych ostatnich odwiedzaliśmy
z dzieciakami m.in. Jaskinie Raj, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 
Rezerwat Błękitne Źródła, Kazimierz Dolny nad Wisłą., Centrum Leonarda 
da Vinci w Chęcinach, Dworek Chopina w Żelazowej Woli i wiele innych 
atrakcyjnych miejsc. 

– Nie boisz się jeździć na wycieczki z tą klasą? – spytała jedna z nauczy-
cielek w szkole wychowawczynię, która objęła nasze dzieci.

– Nie jest bardzo dobrze. Potrafią się zachować.
Mam nadzieję, że miała świadomość tego, że tę umiejętność bezpiecz-

nego zachowania podczas wyjazdów dzieci wyniosły z przedszkola.
Wracając do przedszkolnych wycieczek. Od lat wszystkie grupy w przed-

szkolu pracują jednym frontem, realizując w danym tygodniu ten sam temat.
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Oczywiście treści zawarte w podstawie programowej dostosowane są do
wieku dzieci ich możliwości i zainteresowań. Ta spójność tematyczna dosko-
nale organizuje nam pracę i wyznacza charakter spotkań i wyjazdów. 

Dzisiaj jedziemy do teatru Rampa. Premierowy spektakl: „Awantura 
o Basię”. Jedziemy tylko my, jako najstarsza grupa. W teatrze Rampa, jako
studentka byłam na oklaskiwanym na stojąco spektaklu w reżyserii Jana Jó-
zefowicza „Big Zbig show” z fantastyczną rolą Zbigniewa Zamachowskiego.
Ubawiłam się w tedy do łez. Lubię teatr. Zawsze wybieram sztuki łatwe i przy-
jemne. To mój relaks, moje oderwanie od pracy. Ostatnio byłam na „Halo
Szpicbródka” w teatrze Syrena. To było ciekawe doświadczenie: w jednej
sztuce przemycić tak wiele gatunków teatralnych, zamknąć to ciekawą klamrą
i okrasić muzycznymi przebojami. Istny majstersztyk

Ale wrócę do naszego wyjazdu. Jesteśmy trochę wcześniej. Koło teatru
umiejscowiony jest ładny skwer idziemy na krótki spacer, żeby wytracić czas. 

– Jak ładnie ubrane są dzieci! – Jakaś babcia kieruje uwagę do wnuczka
patrząc w naszą stronę. Odczuwam satysfakcję. Moja grupa.

Sztuka w dwóch aktach. Po godzinie każdy. Jestem pełna obaw jak po-
radzą sobie z koncentracją uwagi. Ale na szczęście historia Basi jest przed-
stawiona w interesujący sposób. To musical. Basia przede wszystkim wzrusza,
ale momentami też bawi. Scenografia ruchoma, co chwila dzieje się coś na
scenie. Jeden element zastępuje drugi. Jest dynamicznie, kolorowo, wprowa-
dzono nawet slajdy przedstawiające głównych bohaterów, jako stały element
scenografii. Obserwuję dzieciaki z uwagą. Są skupione, nie rozpraszają się na
rozmowach, wpatrzone w scenę jak zaczarowane. „Bo w teatrze teatrze teatrze
najpiękniejsze jest to, na co patrzę…” Przypominają mi się słowa dziecięcej
piosenki, „Gdy się tylko podnosi kurtyna, to natychmiast czar działać zaczyna”.
Podczas 15 minutowej przerwy na holu zjadamy przywieziony ze sobą pod-
wieczorek. Drożdżówki podróżniczki smakują jak nigdy. Obok nas przecho-
dzi grupa niepełnosprawnej młodzieży. Jeden z chłopców chce się przywitać.
Odważniejsze dziewczynki oddają gest pozdrowienia. Chłopiec odchodzi.
Żadnego zadawania zbędnych pytań, uśmieszków, wytykania palcami. Ze-
szłoroczne zajęcia o tolerancji przyniosły zamierzony efekt. W tym roku prio-
rytetem jest edukacją włączająca. Integrujemy się z dziećmi w publicznych
placówkach, które mają dysfunkcje rozwojowe. Mam na ten temat odmienne
zdanie od naszych władz. Placówka integracyjna to prawidłowe miejsce na
realizację takich założeń. Publiczna – nie jest w stanie zapewnić tak bogatej
oferty pomocy. Czasami jest to tylko integracja na papierze, ku zadowoleniu
władz i rodziców. Nikt nie myśli o nauczycielu prowadzącym, który nie ma
pomocy w postaci pedagoga wspierającego i pozostaje często sam w obliczu
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problemu. Ambitnie można uporać się ze wszystkim. Ale nikt nie zapyta 
o koszty emocjonalne związane z trudem ich pokonania. Moja serdeczna ko-
leżanka jest pedagogiem w zespole szkół. Integracja włączająca funkcjonuje
tam od lat. Szkoła walczy o byt w środowisku lokalnym, zatem obniża progi,
żeby uczniowie zasili jej mury. W konsekwencji w klasach jest bardzo dużo
uczniów z orzeczeniami. Praca dydaktyczna w każdej z klas opiera się na za-
niżaniu programu (dostosować do możliwości dzieci) wobec tych uczniów.
Dzieciaki są przepuszczane z roku na rok, nawet minimum programowe do-
stosowane do ich możliwości nie zawsze jest przez nich w pełni opanowane.
Na to patrzą pozostali uczestnicy procesu dydaktycznego. Poza tym integra-
cja jak sama nazwa wskazuje to nie tylko nauka tolerancji wobec „innego”.
Tę sztukę uczniowie szkół opanowali niemalże w 100%. Ale jak ta integracja
działa na najbardziej zainteresowanych. Czy dobrze odnajdują się w grupie
rówieśniczej? Czy nawiązują z innymi poprawne relacje społeczne? Czy po-
trafią nawiązać przyjaźnie? Czy kontakty ze szkoły przenoszą na środowisko
rodzinne? Nie ma nic ważniejszego dla młodych ludzi jak akceptacja środo-
wiska. A tymczasem badania socjometryczne przeprowadzane w klasach, 
w których uczą się dzieci z orzeczeniami wskazują na brutalną rzeczywistość.
Dzieci te niejednokrotnie nie mają żadnych wyborów. One są wśród nas. 
W szkole, w klasie, w gronie rówieśników, ale samotne wśród tłumu.

Wycieczka do teatru bardzo udana. Wracam do pracy pełna satysfakcji,
i z dumą oddaję dzieciaki pod opiekę dyrekcji. To mój dzień z wolnym po-
południem. Ale wolność mogę pogrzebać w sferze marzeń. Jutro spotkanie
z rodzicami, do którego muszę się solidnie przygotować. Przecież to zerówka
ostatnia stacja na drodze do szkoły. Wieczór spędzam na przygotowaniu pla-
katu z informacją o przebiegu zebrania, (pozwoli mi to na unikanie zaglą-
dania do kartki, a także da jasność rodzicom, w którym miejscu zebrania
jesteśmy), podsumowaniem dwutygodniowych obserwacji w grupie, przy-
gotowaniu pakietu ankiet i dokumentów dla rodziców. 

Czwartek 18.09.2014 r.

am ochotę na miły relaks. Postanowiłam wybrać się do fryzjera. Waka-
cyjny odrost zrobił swoje, a ja chciałabym wzbudzić zaufanie rodziców

nie tylko tym, co mam do powiedzenia, ale również wyglądem estetycznym.
To jak się prezentujemy też dużo o nas mówi. Nie jestem typem „modniachy”,
ale uważam, że estetyka, na co dzień jest bardzo ważna. Przecież my nauczy-
ciele też odpowiadamy za kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci. Moja
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ulubiona fryzjerka zabiera się do pracy. Tradycyjnie wybieram farbę w kolo-
rze czekolady na półdługie włosy. Przycinam końcówki i delektuję się jak
zwykle miłą rozmową. Pani E. to koleżanka mojej mamy z tzw. podwórka.
Znają się do lat i jest kobietą, do której mam zaufanie w kwestii stylistyki
włosów. Zresztą przywiązuję się do ludzi, którzy „obrabiają moje ciało”. Od
lat mam zaprzyjaźnioną kosmetyczkę, dentystkę, fryzjera i lekarza rodzin-
nego, którego póki, co nie mam zamiaru zmieniać 

Idę dziś do pracy na popołudnie. Ta chwila dla mnie dobrze mi zrobi. 
Zebranie z rodzicami przebiega w miłej atmosferze. Większość rodziców

znam z ubiegłych lat. Niektórzy mieli już dzieci w mojej grupie. Omawiam
model sześciolatka, i model absolwenta naszego przedszkola. Do czego dą-
żymy. Kierunki pracy wychowawczej i dydaktycznej na bieżący rok. Wszyst-
ko poparte przykładami tak dla rozluźnienia atmosfery, małego uśmiechu.
Komisja skrutacyjna sprawnie wybiera członków do rady rodziców. Jestem
mile zaskoczona, na zebraniu wielu ojców. Słuchają uważnie, zadają pytania.
Pamiętam czasy, kiedy przedszkole w swoich progach gościło przeważnie
matki. Teraz czasy się zmieniły. Rodzice równomiernie rozkładają czynności
opiekuńczo – wychowawcze pomiędzy siebie. Ojcowie coraz bardziej są świa-
domi swojej roli i swojej obecności w życiu dziecka. Na koniec zapraszam na
spotkania indywidualne. Najbliższe dla zainteresowanych przeprowadzę po
diagnozie wstępnej już w październiku. Po zebraniu niektórzy zostają. Szcze-
gólnie matki chłopców, które niepokoją się trudnościami w zachowaniu
dzieci. Wymieniam się spostrzeżeniami, uspakajam, naprowadzam na inny
tor, zapraszam na spotkanie. 

Piątek 19.09.2014 r.

a tydzień dzień przedszkolaka. Zatem dzisiaj po pracy czeka nas nasia-
dówka. Musimy szczegółowo ustalić plan spotkania. 17.30 dziewczyny 

naładowane pozytywną energią. Będzie wesoło. Co robimy w rozgłośni ra-
diowej? Oczywiście bawimy się. Wybieramy redaktorów relacjonujących im-
prezę ze studia na żywo, koleżanki przedstawiają szkic studia, które powstanie
na terenie ogrodu przedszkolnego. Pomysł goni pomysł. Każdy redaktor bę-
dzie miał swój kącik. A zatem będzie kącik sportowy (wspólna gimnastyka
rodziców i dzieci), meteorologiczny (układ taneczny do muzyki), modowy
(przeprowadzenie wywiadu z wybranymi rodzicami), kulinarny (taniec Cze-
kolada), kącik muzycznej listy przebojów (karaoke dla grup) i wiele innych.
Wszystko przy dobrej muzyce integracyjnej. O sprzęt nagłaśniający się nie
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martwimy. W gronie rodziców jest tata pracujący w ośrodku kultury, sprzęt
zostanie nam wypożyczony, a tata sam zajmie się jego obsługą. Przygotowanie
fantów na loterię oraz menu to najprzyjemniejsza część dyskusji. Wybieramy
zupę ogórkową oraz racuszki z jabłkami. Jeszcze tylko działania wstępne, kon-
kurs rodzinny i scenariusz imprezy uważamy za zakończony.

Sobota 20.09.2014 r.

areszcie sobota. Pakuję plecak. Dobra kawa do termosu tym razem za-
miast przypraw korzennych dodaje odrobinę amaretto. Dzisiaj wybieram

dłuższą trasę około 12 km. Za oknem ładna pogoda. Zapowiada się udany
spacer. Już samo pakowanie sprawia mi ogromną przyjemność. Taki ma być
ten dzień. Rozmawiamy dzisiaj o rodzinie. O naszych bliskich tych, którzy
są i którzy odeszli. Planujemy kolejny damski wypad do naszego ulubionego
sklepu. Kilka spostrzeżeń o pustych szafach, kolorach tej jesieni, ale przede
wszystkim o dzieciach. Taki los pedagoga. Zawsze obiecujemy sobie, że nie
będziemy rozmawiać o pracy, ale nigdy to się nie udaje. To jest trochę taka
nasza mini superwizja. Moment na uporządkowanie zebranych w ciągu ty-
godnia refleksji nad pracą i życiem nauczyciela przedszkola. Nie wiem czy
wspominałam. Ale ja przede wszystkim czuję się pedagogiem, dopiero póź-
niej gdzieś dydaktykiem. Sprawy wychowawcze są dla mnie najważniejsze.
Staram się zawsze wyłapać w grupie dzieci te niepewne, nieśmiałe, i te, które
za wszelką cenę chcą zwrócić na siebie uwagę. Moją pasją jest odkrywanie 
w tych małych istotach ich talentów na miarę przedszkolaka. Każdy z nich
jest dla mnie ważny i każdy na swój sposób wyjątkowy. Widzę ich zawsze,
jako całą grupę, ale przede wszystkim każdego z osobna. To sztuka. Takie
pytanie zadano mi na egzaminie wstępnym. Po udanej rozmowie, kiedy wie-
działam, że moja wiedza pozwoli mi zasilić niewielką grupę studentów pe-
dagogiki jeden z doktorów zadał mi pytania – Czy według pani pedagogika
to nauka czy sztuka? Wtedy odpowiedziałam, że jednym i drugim po trochu.
Teraz byłabym bardziej zdecydowana. Pedagogika to wielka sztuka. Umie-
jętność obdarzania uwagą drugiego człowieka, wprowadzenia na właściwą
drogę, ukazywania różnych możliwości wyboru, odkrywania zdolności i ta-
lentów twórczych w różnych sferach rozwoju, trafnego diagnozowana napo-
tykanych trudności – to niewątpliwie talent. A sztuka, podszyta sukcesem
wymaga nie tylko ciężkiej pracy, ale przede wszystkim talentu. 

Są takie dni, kiedy nie myślę o pracy. Ostatni wyjazd do sanatorium. Rok
po pracy z bardzo ciężka grupą: 16 chłopców o bardzo silniej osobowości,
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jeden z zespołem Aspergera (skierowanie na diagnozę po wnikliwych obser-
wacjach zachowań dziecka na terenie przedszkola), chłopiec z zachowaniami
agresywnymi (orzeczenie o nieprzystosowaniu społecznym) i chłopak z ro-
dziny zastępczej obcokrajowiec z orzeczeniem o upośledzeniu. Taki ciężki
rok szybko wyrzucić się chce z pamięci. Nie chcę pamiętać dni, kiedy po po-
wrocie do domu jedynym przyjacielem był niewidzialny punkt na ścianie.
Kiedy co rano zakładałam zbroję cierpliwości, uśmiechu, refleksu, żeby szyb-
ko zapobiec temu, co mogło być nieuchronne. Z tamtego okresu pamiętam
fantastyczne grono rodziców, którzy okazali mi dużo wsparcia i empatii. Po-
zwolili mi robić to, co należy bez zbędnych komentarzy, pretensji, nagonek
jedno na drugiego. Po tym roku wyjechałam do sanatorium. Chciałam zostać
anonimowa. Umówiłam się z ludźmi w pokoju i przy stole, że nie rozmawia-
my o pracy. Okazało się, że można. Wyczyściłam emocje. Taki reset w nad-
morskim kurorcie okraszony zabiegami i miłym towarzystwem zrobił swoje.
Zapomniałam. Naładowałam akumulatory, a kolejny rok przyniósł niespo-
dziankę w postaci miłej grupy. Dary losu. 

Niedziela 21.09.2014 r.

zisiaj rodzinny obiad u mamy. Spotykam się z rodzinką. Urokliwy brata-
nek, który jest wychowankiem mojego przedszkola zdominuje uwagę

wszystkich. Moja mama jest zachwycona jego obecnością. Póki, co to jedyny
wnuk, jakiego ma. Opiekowała się nim przez dwa lata, jako pełna babcia na
etacie. Ja osobiście uwielbiam dziadków. Uważam, że to najlepsza instytucja,
jaka mogła się trafić obecnemu pokoleniu młodych rodziców. Czasami bywa,
że w mojej pracy obcuję z nimi. Ukochana babcia F., neurochirurg na eme-
ryturze była ulubioną babcią całego przedszkola. Zawsze znalazła czas, żeby
wystąpić w roli eksperta podczas realizacji projektów badawczych. Zawsze
uśmiechnięta, nieszczędząca miłych słów pod adresem placówki. Dziadek A.
to stały gość w przedszkolu. Zawsze na czas, elokwentny starszy pan z miłym
uśmiechem witający wszystkich pracowników przedszkola. Z okazji dnia
Babci i Dziadka wyróżnieni dziadkowie zostali uhonorowani koronami przez
swoich wnuków. 

Obiad przebiega w miłej atmosferze. Nie widzieliśmy się dawno. Zatem
mamy, o czym rozmawiać. K. opowiada o przedszkolu, wakacjach w Chorwa-
cji. Oglądamy zdjęcia. Wymieniamy się upominkami przywiezionymi z waka-
cji. K. ma rys zespołu Aspergera. Jest szalenie zdolny. Umiejętności poznawcze
na bardzo wysokim poziomie. Niestety brak umiejętności nawiązywania kon-
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taktów społecznych, postępowanie w oparciu o wypracowane schematy są za-
uważalne już na tym etapie rozwoju. Jest milusiński, oprócz babci zaakceptował
również i moją osobę i też okazuje mi radość ze wspólnych spotkań. Bardzo
lubię z nim rozmawiać. Ostatnio nauczył się żartować. I często się śmieje. Cie-
szę się, że trafił pod nasze skrzydła. Panie od maluchów okazują mu dużo zro-
zumienia i ciepła, a on też oddaje to, co od nich bierze. 

Poniedziałek 22.09.2014 r.

zisiaj dzień z wolną popołudniówką, ale zostaję w pracy nieco dłużej.
Uzupełniam dziennik, porządkuję dokumentację dzieci, przygotowuję

wykaz osób upoważnionych do ich odbioru. Potem praca związana z nad-
zorem. Na podstawie Rocznego Planu Pracy, opracowuję harmonogram
imprez, uroczystości oraz wycieczek na bieżący rok szkolny oraz harmono-
gram współpracy ze środowiskiem rodzinnym. 4 h mijają nie wiadomo kiedy.
Wracam do domu po 17.00. Coś gorącego na spragniony żołądek i czeka
mnie jeszcze przygotowanie do zajęć. Jutro doskonalimy zmysł węchu. Ko-
rzystam z bogactwa wierszy D. Gellner i wybieram „Zapachowego potworka”,
będzie idealny na nasze jutrzejsze zajęcie. Uwielbiam pracę z wierszem.
Szczególnie z tekstami Danuty Wawiłow i D. Gellner. Te pierwsze poza pier-
wiastkiem humorystycznym zawierają także elementy terapeutyczne. Au-
torka fantastycznie poprzez odpowiedni dobór słów potrafi rozprawić się 
z dziecięcymi lękami. Mam kilka własnych scenariuszy z wykorzystaniem 
literatury dziecięcej te, które sprawiły dzieciakom frajdę odłożyłam. Szykuję
się do publikacji o wykorzystaniu tekstu literackiego w pracy z małym dziec-
kiem. Może ktoś skorzysta z mojego doświadczenia i wiedzy i sprawi swoim
wychowankom radość z czerpania z poezji tego, co najlepsze. 

Wtorek 23.09.2014 r.

łe samopoczucie wymusza na mnie odłożenie pisania na później. Zatem
odpoczywam. Tabletki przeciwbólowe powinny zrobić swoje. Nie nawi-

dzę tych kobiecych dni. Zawsze zwalają mnie z nóg. Wyglądam jak mały po-
tworek o szarej twarzy z zapadniętymi oczami, kiepską fryzurą i stanem
mdłości. Ciężko mi się wówczas pracuję. Czasami proszę o zastępstwo. Cza-
sami pracuję na proszkach. Dzisiaj dałam radę. Ale ból się nasilił. Zatem czas
na krótki sen. 
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Czwartek 25.09.2014 r.

ytuacja wymusza na mnie dzień urlopu. Idę na ważne badania, na które
czekam do 4 miesięcy. Rezonans magnetyczny, Towarzyszy mi lekka

obawa. Od kilku miesięcy mam poważne problemy z kręgosłupem. Pozycja
siedząca w tzw. siadzie tureckim, którą wykonuję od 20 lat zostawiła ślad.
Nie potrafię prowadzić zajęć na krzesełku. Lubię być blisko dzieci. Kontakt
wzrokowy też jest znacznie ułatwiony. Mogę swobodnie kontrolować sytu-
ację. Po badaniu wybieram się do kosmetyczki. Czas pomyśleć o urodzie. Po-
dobno mam się przygotować do jednego z ważnych zabiegów pod dziwną
nazwą „roller”. Podobno ból jest niesamowity, ale efekty doskonałe. Zasta-
nowię się. Dzisiaj zrobię coś łagodniejszego. Mam nadzieje, że przebarwienia
po wakacyjnym słońcu szybko znikną. 

Piątek 26.09.2014 r.

o południu po wyjściu z grupy spotykam się z dyrekcją. Przedstawiam
osiągnięcia koleżanek, które dyrekcja zakwalifikowała do nagrody dyrek-

tora. 14 X zbliża się wielkimi krokami, a z nim finansowe niespodzianki. Jako
osoba zajmująca się nadzorem w placówce wiem dużo o pracy nauczycielek.
Przestudiowałam szczegółowo Regulamin przyznawania nagród przez dyrek-
tora. Jasno z niego wynika jakie działania podejmowane przez nauczycieli
kwalifikują się do nagrody. Ujęłam to w tabeli. Umieszczam w niej sukcesy
wychowawcze, formy promocji przedszkola o zasięgu lokalnym i ogólnopol-
skim (konkursy), publikacje, programy własne i innowacje pedagogiczne. 
Z tabeli jasno wynika, którzy nauczycieli podejmowali aktywności znacznie
wykraczające poza obowiązki nauczyciela. Poprzedni rok obfitował w wiele
sukcesów, zatem tabela wypełniła się szybko. Dyrekcja zadowolona z tak przej-
rzystego ujęcia tematu. Dzieli nagrody. Analizuje. Potwierdza swój wybór zer-
kając na zestawienia tabelaryczne. – Dziękuję. Czas do domu.

Sobota 27.09.2014 r.

zisiaj miała się odbyć impreza integracyjna z rodzicami, ale ze względu
na pogodę została przeniesiona za tydzień. Szkoda, żeby aura popsuła

nam tak ważną uroczystość. Dzień spędzam w domu. Niestety praca jest dzi-
siaj moim zapowiedzianym gościem. Muszę przygotować plan miesięczny
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na kolejny miesiąc. Zajmie mi to około 4 godzin. Planowanie miesięczne uj-
muje aktywności na każdy dzień włącznie z wybraną literaturą i pomocami
dydaktycznymi. Mam co robić. 

I tak pomału kończy się pierwszy miesiąc pracy. A ja?

Cały czas mam wrażenie, że jestem, jak poeta, w nieustannym ruchu, że
zaproszono mnie w podróż, która nie ma końca. Zawsze bowiem jest coś do
zrobienia, udoskonalenia, zawsze coś zachwyci i zawsze coś zadziwi, a czasem
nawet zatrwoży. „Już zmrok zapada. Patrzę w niebo gwiazd szukam przewod-
niczek łodzi” (A. Mickiewicz, Stepy Akermańskie). – są też i takie dni kiedy 
nabyte doświadczenie i wiedza nie wystarcza. Kiedy słuchasz „szlochając 
w środku” opowieści sześciolatki o chorej na raka matce, kiedy chłopiec zna-
leziony na ulicy obnaża swoje poparzone ciało, kiedy dziecko opuszcza rodzic,
odchodząc na jego oczach na zawsze i kiedy …Wtedy jestem bezradna jak
małe dziecko. Ale jestem. Uzbrojona w cierpliwość, siłę spokoju, stanowczość
i uśmiech. Dostrzegam, wspieram, motywuję, doceniam. „W takiej ciszy tak
ucho nastawiam ciekawie” (A. Mickiewicz, Stepy Akermańskie) – i słyszę i widzę
czasami to czego nie widzi nikt poza mną. Kiedy zaciśnięte pięści i zaciętą
minę zastępuje uśmiech i chwila refleksji, kiedy nieśmiałość zostaje pokonana,
a jej miejsce zajmuje odwaga, stanowczość, kiedy nogi się już nie plączą 
i można sprawnie wykonać wszystkie ćwiczenia i kiedy od tak dawna wycze-
kiwana koleżanka mocno trzyma za rękę. Jestem świadkiem tych wszystkich
codziennych zmagań dzieciaków. I dziękuje losowi, że zaprosił mnie na takie
widowisko, podczas którego „małe rzeczy” stają się wielkimi.

Mam już za sobą tzw. „kompleksy przedszkolanki”. Doceniam wartość
swojej pracy każdego dnia. Kładziemy solidny fundament, pod kolejne szcze-
ble edukacji. Przecież w dużej mierze to zależy od nas czy „gmach”, który 
wybuduje szkoła i upiększy w przyszłości jego wnętrze uczelnia, będzie fan-
tastycznym dziełem architektury, czy niepozornym budynkiem.
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Sobota-Niedziela 1.11–2.11.2014 r.

istopad miesiącem samobójców i takie tam…, trudno temu nie ulec, wokół
wszędzie zaduma, odwiedzamy najbliższych, których już nie ma; zawsze

zastanawiałam się, ile tak naprawdę rozumieją z tego wszystkiego dzieci, wczo-
raj byliśmy z grupą starszaków w D. Ś. (miejsce masowego mordu 1500 osób
z 1939 r. w F. – dzielnicy B., największa zbiorowa mogiła na terenie B., stanowi
najbardziej znany symbol martyrologii mieszkańców miasta) i zawsze myślę
o tym, na ile one robią smutne minki, bo my nauczyciele robimy i narzucamy
im ten nastrój, a przecież, co smutne, gdy zapytać przeciętnego dorosłego byd-
goszczanina o to miejsce, to naprawdę nie wszyscy wiedzą, że to największe
zbiorowisko zamordowanych nauczycieli i elity w B., a co dopiero tłumaczyć
to dzieciom! Ale może liczy się sam fakt, że maluchy przynoszą znicze, że są
cicho, że przeżywają to na swój dziecięcy sposób. 

Niestety weekend ten zdominowało pisanie planów miesięcznych na 
listopad. Dlaczego zawsze zostawiam to na ostatnią chwilę? W tym roku 
wyjątkowa jazda – pracuję jako „skoczek” na dwie grupy (5-latki i 3-latki). 
Coś okropnego! Ale co robić! Padło na mnie. Trzy dni w maluszkach i dwa 
w starszakach, no i wszystko podwójne: zebrania, drzwi otwarte, wycieczki,
imprezy, pisanie planów, a pensja jedna i to jeszcze niepełna, od dwóch lat 
w wyniku „cięć” większość nauczycieli przed mianowaniem pracuje u nas
na 4/5 etatu i „cieszcie się, że macie pracę”. Gdyby nie trochę kasy z własnej
działalności, miałabym tylko na kredyt.

L

FANTOCCINI
Kobieta, 34 lata

Mężatka
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Poniedziałek 3.11.2014 r.

szóstej pobudka. Dzień jak co dzień w grupie maluszków, a jednak nie-
koniecznie jak co dzień, gdy spojrzeć na to głębiej – od rana jedna z mam

dziękuję za troskę i opiekę – A.coraz mniej płacze rano i coraz bardziej chce
tu przychodzić, jest przejęta i ma łzy w oczach, jeszcze nie „uodporniłam”
się na takie chwile i oby to się nie stało, bo chyba ten moment będzie zruty-
nizowaniem pracy, czego tak bardzo nie chcę!

Po południu – zebranie z rodzicami, czyli ostanie szczegóły przed pa-
sowaniem na przedszkolaka. Zawsze te zebrania związane z pasowaniem 
są szczególne dla mnie, a zwłaszcza przeżywanie tego wszystkiego przez ro-
dziców, którzy mają pierwsze dziecko, no i potem sama uroczystość, gdy
dziecko pierwszy raz śpiewa i recytuje publicznie, to musi być przeżycie,
chciałabym tego doświadczyć, praktycznie nie ma dnia ostatnio, bym się 
o to nie modliła – o dziecko…

W domu jestem około dwudziestej: ponieważ jeżdżę do pracy na drugi
koniec B., a niestety nie mam prawa jazdy, podróż w jedną stronę zajmuje
mi przy dobrym układzie 50 minut, przy korkach (a budują właśnie infra-
strukturę pod tramwaj do F. – dzielnicy, w której pracuję) nawet półtorej 
godziny. Po 14. godzinach na nogach jestem zmęczona i przysypiam w auto-
busie. Naprawdę każdy, kto zazdrości nam 5 godzin pracy, po prostu nie wie,
co mówi. Nigdy nie wchodzę w takie dyskusje, jak to my mamy dobrze, że
tak krótko pracujemy, sama też nie wypowiadam się o pracy, której specyfiki
nie znam. 

Wtorek 4.11.2014 r.

wielbiam wtorki, mimo iż od godziny 5. jestem na nogach, a nie cierpię
wcześnie wstawać. Zawsze zastawiam się, jak ja to robiłam w pierwszym

roku pracy, gdy miałam jeszcze dyżury otwierania przedszkola (na szczęście
teraz robią to dziewczyny, które mieszkają bliżej), że wstawałam o 4!!! I za-
wsze z duszą na ramieniu, czy nie spóźnię się, czy autobus pojedzie planowo,
czy w ogóle usłyszę budzik? Raz jedyny przybyłam pod przedszkole 4 minuty
po godzinie 6. I już stali pierwsi rodzice, przytupując nerwowo w z nogi na
nogę i jeszcze było wtedy minus 10 stopni. Okropne przeżycie. A uwielbiam
wtorki, bo po swej pracy zasuwam na zupełnie odległy koniec B., gdzie 
w uroczym przedszkolu w gminie pod B., które powstało z pasji i miłości do
dzieci, prowadzę zajęcia teatralne. A ponieważ atmosfera tam panująca jest
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cudowna (co jest zasługą właścicielki placówki), dzieciaki wspaniałe, zawsze
uśmiecham się na myśl, że znów jest wtorek. Dziś szaleństwo – zajęcia w du-
żej mierze oparte na improwizacji, czyli jakbyście pokazali dane fragmenty 
z bajki. No nic tylko przyglądać się i uważnie obserwować zachowania dzieci,
a pomysły reżyserskie jak na dłoni, no i nie popsuć ich spontaniczności!

Środa 5.11.2014 r.

o pracy jadę na drugi koniec miasta na kilkugodzinne szkolenie z psy-
chologii twórczości dziecka. Bardzo się cieszę, że udało mi się zapisać,

jest tak mało szkoleń z tego tematu, że gdy tylko dowiedziałam się o tym, od
razu się zapisałam. Szkolenie prowadzi przeurocza Pani M., dowiaduję się
wielu cennych rzeczy, ale znowu wydaje mi się, że nauczycielki przedszkola
nie wierzą w siebie i w swoje umiejętności. Przy zrobieniu najprostszego za-
dania krygują się, że nie potrafią, że nie mają pomysłów, siedzą cicho, trzeba
je wyciągać do wypowiedzi, do dzielenia się z innymi (moja! wiedza ciężko
nabyta!!!), wstydzą się referować to, co napisały, choć często siedzą w tym od
dwudziestu lat i naprawdę wiedzą więcej ode mnie i mogłyby się podzielić,
gdyby tylko …no właśnie nie wiem co! Chciały? Umiały? O co ku… chodzi?
Od sześciu lat próbuję to rozgryźć i albo ja nie pasuję do typowego wizerunku
przedszkolanki (to na pewno!) albo całe to środowisko potrzebuje jakiejś po-
rządnej zmiany pokoleniowej! Gdyby koń znał swoją siłę…

Czwartek 6.11.2014 r.

o pracy szkolenia ciąg dalszy. Męczące to trochę, nie zdążę nic zjeść itd.,
ale podoba mi się. Wczoraj wygadałam się, że zajmuję się teatrem dzieci

i młodzieży i prowadząca poprosiła mnie, bym powiedziała dziś parę słów 
o dramie. Mówię. Uwielbiam dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Przerwa. Czemu mam wrażenie, że nikt nie chce ze mną gadać? 
O matko!

Ze szkolenia muszę się urwać na kolejną wizytę do kliniki. Zbankrutuję.
Nie mamy już zupełnie kasy, a końca wydatków nie widać. Ale przynajmniej
zarysowuje się jakiś plan – drogi, ale konkretny. Działamy, zaczynamy od te-
rapii hormonalnej już za około dwa tygodnie.
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Piątek 7.11.2014 r.

iątki też uwielbiam, bo znów mam zajęcia teatralne. Jest to coś, co ko-
cham nad życie, widzę, że nawet gdy jadę okropnie zmęczona, głodna 

i niedospana, po skończeniu zajęć dostaję skrzydeł, rozsadza mnie energia 
i mam ochotę szaleć, no i nie tylko ja – moi wychowankowie też, na początku
czasem trochę ospali i zmęczeni (piątek po południu! Trochę się tego oba-
wiałam, ale tak pasowało większości, a to moja ukochana grupa ośmiolatków
(już!), którą prowadzę od 3-latków i z którą pół roku temu zrobiłam swój dy-
plom reżyserski i zależało mi na wszystkich!), nigdy nie chcą kończyć zajęć!
KOCHAM TO UCZUCIE! To coś, co mnie napędza do życia.

Sobota-Niedziela 8.11- 9.11.2014 r.

eekend upływa pod znakiem gości, najpierw znajomi z K., do których
jeździmy od lat w każde wakacje, potem koleżanka z pracy z rodzinką.

Nieczęsto zdarza się nam taki nalot gości, raczej spędzamy weekendy spo-
kojnie we dwoje – teatr, kino, czytanie, seks, zakupy, sprzątanie, ale czasem
trzeba nadrobić zaległości towarzyskie. Zwłaszcza, że kolejne weekendy za-
powiadają się szalone – weszłam w projekt teatralny na małej wsi na K., śred-
nio opłacalny finansowo, ale z przyjaciółmi … Co tu dużo mówić, przygoda
będzie na pewno – Tuwim po k.!

Poniedziałek 10.11.2014 r.

d rana badania w kierunku posiadania potomstwa. Temat drażliwy! Znów
muszę kombinować, przesuwać godziny pracy, zamieniać się, a nie chcę

tłumaczyć za wiele, i tak wystarczy mi uwag, pytań i komentarzy na ten temat!
W pracy normalny dzień, z maluchami próby do pasowania, idzie coraz

lepiej, choć nadal są dzieci, które po prostu stoją i nic, a do uroczystości zostało
9 dni, no trudno, nic na siłę – z reguły w końcu same przyłączają się do zabawy
czy występu, a jak nie – widocznie potrzebują jeszcze czasu.

Popołudnie cudowne – spędzam je w kawiarni na kawie i kolejnych ka-
wach i niekończących się rozmowach z cudowną kobietą, z którą na razie
jestem na „Pani”, ale podświadomie czuję, że zawsze chciałam przyjaźnić się
z kimś takim – niesamowite uczucie, którego wcześniej nie miałam…, zoba-
czymy, co z tego będzie. 
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Wtorek 11.11.2014 r.

ziś musiałam wziąć dzień wolny, szkoda, bo wtorek i będę mieć problem
z odrobieniem zajęć teatralnych, ale cóż – znów badania, o których szcze-

gółowo nie będę tu pisać, że o kasie nie wspomnę – po 10 latach leczenia
mielibyśmy z P. niezłe auto albo co tam innego ważnego dla niektórych
ludzi… w każdym razie – temat posiadania dziecka wykańcza mnie psychicz-
nie, potrafię rozpłakać się na widok moich pociech, biegnących w objęcia
stęsknionych po całym dniu rodziców, a niestety moja praca codziennie fun-
duje mi takie widoki, czasami przeradza się to w uczucie rozgoryczenia, cza-
sem zazdrości – dlaczego inni mają, a ja nie? Czasem nawet oceniam, choć
staram się tego wystrzegać, że ktoś średnio kocha swoje dziecko, zaniedbuje
je itd. (w naszej pracy naprawdę dużo można dostrzec). I nic mi nie pomaga,
mam wrażenie, że przez 10 lat starań o dziecko wyczerpałam już wszelkie
możliwe argumenty racjonalne, a inne do mnie nie trafiają (typu „Bóg tak
chce” itd.). No i te komentarze życzliwych…

Środa 12.11.2014 r.

zień upływa pod znakiem plakatów i pism dotyczących akcji „Książka
dla szpitala”, którą wraz z koleżanką koordynuję w naszej placówce od

pięciu lat. Akcja wspaniała, szlachetna i bardzo mi bliska – w dzieciństwie
spędziłam wiele miesięcy w szpitalach i jako maniaczka książek bardzo bym
się wtedy ucieszyła, gdyby nagle wolontariusze zasypali mnie książkami. Sens
akcji polega na tym, że zbieramy w przedszkolu książki i co roku (my akurat
w Mikołajki) zawozimy kartony do wybranego szpitala (my – do Wojewódz-
kiego Szpitala Dziecięcego w B.). Książki zostają potem rozdzielone na
wszystkie oddziały, w niektórych latach udawało nam się wejść na oddział,
pogadać z dzieciaczkami, a nawet im poczytać. Akcja się rozrasta – pięć lat
temu jechałyśmy z dwoma kartonami, dziś bez pomocy mężów nie dały-
byśmy rady, książek jest dwieście, trzysta, różnie, przedszkolaki przynoszą
swoje używane książki, które im się znudziły, niektórzy rodzice kupują nowe.
Do akcji włączyłyśmy dwie pobliskie szkoły i dwie biblioteki, a w tym roku
wpadłyśmy na pomysł włączenia w zbiórkę dużych sklepów, koło przedszkola
jest ich trochę – Kaufland, Carrefour itd., nie wiemy tylko, czy w takich miej-
scach mogą odbywać się zbiórki. Siedzimy więc (znów po pracy) i redagujemy
pisma do kierowników sklepów, dzielimy się też tworzeniem i drukowaniem
plakatów – staramy się, by co roku miały inną szatę graficzną. 
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Czwartek 13. 11.2014 r.

pracy dziś starszaki – to niesamowite, jaka przepaść rozwojowa jest
między trzylatkami a pięciolatkami. Dopiero w tym roku tak mnie to

uderzyło, wręcz olśniło (szukam pozytywów pracy w dwóch grupach), gdy
po trzech dniach spędzanych z nieporadnymi maluszkami, które nie potrafią
same się przebrać, idę do starszaków, które rysują mi na dzień dobry – jak
dziś S. – „Pani zobaczy, jak plemnik spotyka się z komórką jajową” (też temat
wybrał nota bene). 

Kolejny dzień pracy przy pismach i plakatach do akcji „Książka dla szpi-
tala”. Siedzę u kumpeli w domu i piszemy, poprawiamy, korygujemy, jemy
wspólnie obiad, a jutro podrukujemy i poroznosimy to wszystko, czas nagli,
bo do 5 grudnia musimy zamknąć akcję.

Wieczór upływa skypowo – najpierw z siostrą, która wprawdzie mieszka
trzy ulice dalej i widzimy się często, ale musimy coś długo obgadać, a jeszcze
nie jestem w tak korzystnej taryfie, jak inni, więc darmowy Skype jak znalazł,
a potem jeszcze godzina z przyjaciółką, która akurat jest za granicą i akurat
wyjątkowo ma zasięg! Padam na twarz ze zmęczenia, ale bardzo chcę z Nią
pogadać, trudno – znów się nie wyśpię. 

Piątek 14.11.2014 r.

pracy piątek, czyli starszaki, nie ukrywam, że kocham do nich przy-
chodzić i że czuję, jak bardzo są za mną stęsknieni, szkoda, że tak 

w tym roku wyszło, prowadziłam ich od maluszków, a teraz w ostatnim roku
przed szkołą mogę być z nimi tylko dwa dni, ale cóż – taki grafik, muszę się
podporządkować. Staram się wynagrodzić im moją nieobecność i robię
wszystko, by te dwa dni były wypełnione na maxa tym, co lubią – oprócz
obowiązkowych zajęć zawsze jest czytanie 20–30 minut dziennie, (teraz czy-
tam im Pippi Pończoszankę – uwielbiają!), zawsze jest disco – pięciolatki
muszą się wyskakać, ja też; no i to, z czym Pani M. kojarzy się wszystkim
dzieciom – teatr i szachy. „O! Pani od teatru” – lubię, gdy przedszkolaki z in-
nych grup tak mówią swoim rodzicom, gdy mijają mnie na korytarzu. 

Po pracy jadę kilka przystanków dalej do szkoły, w której mam zajęcia
teatralne. Chyba spróbuję zmierzyć się z czymś, co chodzi za mną od lat –
Alicja z krainy czarów. Dzieciaki bardzo zdolne, „dyplomowe”, jak już wspo-
minałam, spróbujemy. Czytamy fragmenty i improwizujemy na ich temat –
zawsze tak pracuję z dziećmi i dorosłymi zresztą też. Impro jest wspaniałe,
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wyzwala to, co w nas pozasłaniane przez życie, ograniczenia i kody kulturowe
itd. Dużo by pisać na ten temat… szkoda tylko, że nam dorosłym improwi-
zowanie przychodzi o wiele trudniej niż dzieciom, to kolejna sfera życia, 
w której możemy się tyle od dzieci nauczyć. 

Sobota-Niedziela 15.11–16.11.2014 r.

ano wsiadam w pociąg do Ch., jak dawno nie jechałam pociągiem, no 
w maju ostatni raz na studia do W., to może nie aż tak dawno, ale jak 

się jeździło co dwa tygodnie… Brakuje mi studiów, choć zrujnowały mnie
finansowo, i magii W., i ludzi z reżyserii – tam po raz pierwszy w życiu po-
czułam się na swoim miejscu, to było niezwykłe uczucie, jak brzydkie ka-
czątko, która spoglądając na łabędzie w locie przeczuwało, że to do nich
należy całym sercem i tylko z nimi chce być… 

Na K. muszę jechać sama – P. pojechał już wczoraj, wziął urlop, ja nie-
stety nie mogłam sobie pozwolić na luksus urlopu, wszystkie możliwe dni
urlopowe tego roku wybrałam na próby do dyplomu lub badania. Po dro-
dze, która w porównaniu z dojazdami do W. mija jak minuta, rozmyślam 
o projekcie, który za chwilę ma się zacząć. Najbardziej kocham początki cze-
goś, twórcze wymyślanie od której strony ugryźć temat, jakie będą dzieci,
jaką zrobić scenografię, jaką dać muzykę itd. Na miejscu okazuje się, że 
dzieciaki są świetne, mają od 6 do 14 lat, więc fajna grupa=wyzwanie, dwa 
dni spędzamy w wiejskiej świetlicy na intensywnych warsztatach teatral-
nych – poznajemy siebie, swoje ciała, swoje możliwości ruchowe, głosowe
itd. Obawiałam się trochę, że dzieci będą mieć problem z otwarciem się na
moje pomysły, bo teatr, w którym grają na co dzień, to teatr obrzędu lu-
dowego – wspaniała idea, przybliżająca obrzędy k., ale forma głównie sie-
dząca i śpiewająca, ja pracuję zgoła inaczej – żywiołowo i dynamicznie, 
z wydobywaniem z dzieci na maxa ich cech indywidualnych i uwzględnie-
niem ich naturalnych predyspozycji. Na szczęście moje obawy rozwiały się
już na początku – dwudniowe warsztaty przebiegły szybko i w świetnej at-
mosferze, czuję, że zżyłam się z dzieciakami, role rozdzielone, dzieciaki roz-
ruszane aktorsko, za tydzień bierzemy się ostro za próby, bo do połowy
grudnia pokaz. 
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Poniedziałek 17.11.2014 r.

ak mi dobrze, jak robię coś związanego z teatrem, że aż nie czuję zmę-
czenia, a tu znów ciężki dzień. W pracy dzień jak co dzień – zajmują nas

głównie próby do pasowania, maluchy są rozbrajające, ich uśmiechy, miny,
czują, że coś się święci, że jakieś ważne wydarzenie przed nimi, już zapo-
wiadają, kto przyjdzie z rodziny i chyba to się liczy najbardziej, acha no i to
rozczulające przez łzy: „A wie Pani, że jak nie będę płakał na pasowaniu to
dostanę prezent?”. „Tak skarbie, dostaniesz, jak będziesz płakał w niebogłosy,
też dostaniesz” – oczywiście mu tego nie mówię. 

Po pracy roznosimy plakaty „Książka dla szpitala” po szkołach i biblio-
tekach – znają nas od lat, więc nie ma problemu, sami rozwieszą, zorganizują
kartony, super. Schody zaczynają się już w pierwszym markecie, najpierw
długie czekanie na kierownika sklepu, potem wyjaśnianie, o co nam w ogóle
chodzi, a On (kierownik) stoi z paczką pomidorów i patrzy, jakbyśmy chciały
co najmniej jakąś pomoc finansową, nie! chcemy tylko zostawić plakat i pusty
karton, nie ma mowy bez rozmowy z dyrekcją/zarządem w W., On nie jest
decyzyjny, On tu tylko „sprząta”, sklepy nie mogą organizować zbiórek, ale
On zapyta jeszcze. OK. Po pierwszym sklepie mamy trochę dosyć, ale liczymy
na to, że może w innych się uda, nie, w każdym jest tak samo plus magiczna
formułka – „odpowiemy Paniom na dniach”. OK, poczekamy kilka dni, ale
chyba nic z tego nie będzie. Szkoda, do marketów chodzi więcej ludzi niż do
osiedlowej biblioteki. W domu – bardzo późno, od razu idę spać, zmęczenie
jeszcze po weekendzie. 

Wtorek 18.11.2014 r.

raca – próby przed pasowaniem nabierają tempa, dzieciom udzielają się
emocje: standardowo już parę dzieciaczków nie przyszło do przedszkola

lub dostają gorączkę w ciągu dnia. Moje maluszki! Jak pięknie śpiewają: „Je-
stem sobie przedszkolaczek”, a jeszcze miesiąc temu ryczały na potęgę i wi-
siały na klamce, wyjąc z tęsknoty za mamą. Po pracy od razu w autobus 
i w jeszcze jeden autobus, bo zajęcia teatralne pod B. W demokratycznym
głosowaniu dzieci z kilku bajek, które miały do wyboru od dwóch tygodni,
wybierają Kopciuszka. Szkoda, bo w zestawie były też mniej znane, a piękne
dwie bajki Oldricha Syrovatki (z: Bajki z zaczarowanego rękawa), które im
czytałam, ale obiecałam im, że w tym roku sami wybiorą.
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Środa 19.11.2014 r.

pracy wielki dzień – pasowanie na przedszkolaka. Co tu dużo mówić:
zawsze się wzruszę! I jeszcze na Dniu Matki zawsze jest jakiś taki mo-

ment, który mnie ruszy, a to jakaś mama płacze, a to myśli niedające żyć –
kiedy ja będę Mamą i czy w ogóle jest mi to dane. Głupio mi wtedy – to Oni
mają płakać, a nie ja, tak jak w dobrej sztuce – to widz ma ryczeć, a nie aktor.
W każdym razie – wszystko wychodzi wspaniale, „Kurczaczki” dają radę,
śpiewają, mówią wiersze. Jestem z nich taka dumna! Choć jeden chłopiec nie
wytrzymuje i ucieka w trakcie występu do mamy. Zawsze się zdarza jedno
lub dwoje takich maluszków. Dzieci dostają małe poduszki, dyplomy, od-
znaki, no i są dotknięte wielką kredką przez Panią Dyrektor, a to zobowiązuje.
Rodzice dziękują Nam ze łzami w oczach za nasz trud. Niewątpliwie są to
chwile, dla których warto żyć, a już na pewno pracować. 

Czwartek 20.11.2014 r.

ziś niestety musiałam wziąć zwolnienie, nie dało się już kombinować 
i przesuwać zmian, a intensywność badań pod hasłem „Dziecko” rośnie.

Oby to coś dało, bo już naprawdę nie mam sił. Myślę czasem o adopcji, ale
to ostateczność, muszę wypróbować wszystko inne. W naszej rodzinie mamy
od kilku miesięcy dwoje adoptowanych dzieci, rodzeństwo… piękna sprawa,
choć trochę mnie to przeraża: dzieci te nie mówią (mają 3 i 4 lata), są mocno
zaburzone, z rodziny tzw. patologicznej, kłania się i logopeda i psycholog,
jedna wielka niewiadoma. Z drugiej strony – nigdy nie wiesz, jakie będzie
Twoje dziecko…

Piątek 21.11.2014 r.

czywiście ze sklepów, do których udałyśmy się w ramach akcji „Książka
dla szpitala” nikt nie dzwoni. Idę więc po pracy do jednego, do drugiego

udaje nam się dodzwonić – nie, oni nie mogą organizować takich zbiórek.
No cóż! W jednym tylko sklepie miła Pani kierownik obiecuje, że przekaże
do przedszkola jakieś książeczki, ale prywatnie. Ma miłe wspomnienia z pla-
cówką, kiedyś chodziła do nas Jej wnuczka.

Późnym wieczorem po ciężkim dniu (praca, teatr – zajęcia w szkole 
i wizycie w klinice w wiadomym celu) jedziemy na K., uwielbiam tam jeździć,
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mamy wszystko „swoje”, nasze, oswojone, nasze Jezioro, nasz Las, nasze miej-
sce Foch, gdzie kiedyś na początku małżeństwa 9 lat temu walnęłam niezłego
focha, nasze Gniazdo z naszymi Bocianami, które muszą się coś bardziej po-
starać itd. I przyjaciół, do których zawsze możemy przyjechać i mamy swoje
łóżko na piętrze, które zawsze na nas czeka. 

Sobota-Niedziela 22.11–23.11.2014 r.

d rana intensywne próby. To właśnie Pani, do której jeździmy prowadzi
Teatr Obrzędu Ludowego Z. i reżyseruje teraz (w ramach kultywowa-

nia k.) świeżo przełożone na k. przez T. F. wiersze Tuwima. Do nocy dysku-
tujemy nad oprawą przedstawienia, mam swoją wizję, chcę, by jak najwięcej
wydobyć z dzieci, by było to w pewnym sensie „ich” przedstawienie, zawsze
staram się tak pracować, jak najmniej narzucać dzieciom, jednocześnie trzy-
mając dyscyplinę, bez której wszystko się rozłazi. Na szczęście szybko udaje
mi się przekonać Panią D. do kilku pomysłów, które ożywią przedstawienie 
i sprawią, że nie będzie tylko nudną recytacją i prezentacją kolejnych wier-
szyków. W sobotę bawimy się tekstami i ustawiamy scenka po scence. Dzieci
mają ze mnie niezły ubaw – one w szkole mają już kaszubski, ja ni w ząb,
przekręcam więc każde słowo, one uczą mnie kaszubskiego, ja ich ruchu sce-
nicznego, jest pięknie! Ja daję coś Tobie, Ty dajesz coś mnie, wymiana do-
świadczeń – jedno z najpiękniejszych przeżyć. Po próbach jedziemy nad nasze
Jezioro, pusto, chłodno, wieje, jesteśmy sami, marzę, by kiedyś przyjechać tu
z Naszym dzieckiem. Czy to już obsesja??? Niedziela podobnie – kilka godzin
prób, potem niedzielny obiad, zostajemy też na urodzinowym torcie – w tak
dużej wielopokoleniowej rodzinie zawsze, gdy przyjeżdżamy ktoś ma uro-
dziny lub imieniny. Wracamy, w aucie słuchamy głośno muzykę i śpiewamy,
choć ja mam w głowie ciągle i uporczywie Lokomotywę po kaszubsku:

‘Wej, szarpna wagone i cygnie jak woła/ I krący sa, krący sa koło za koła/
I neku nabiero, i gno chutczi, pradzy/bugreje i klepie, trzoskuje i czadzy’
(zapis bez znaków diakrytycznych języka kaszubskiego). 

Poniedziałek 24.11.2014 r.

o pasowaniu pustki – dzieci muszą odchorować swoje emocje, na po-
czątku pracy kilka lat temu dziwiłam się, teraz zauważam pewne pra-

widłowości, których się po prostu nie przeskoczy. Na przykład ta – dla ta-
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kiego maluszka taka uroczystość jak pasowanie jest wielkimmegawyda-
rzeniem!!! 

Dostaję telefon, że badania wyszły niepokojąco i muszę jutro powtórzyć!
Kurde! Nie mam kiedy! Ale to zbyt ważne, muszę znów kombinować. 

Po pracy gnam zapisać się na rehabilitację kręgosłupa do nowego ośrod-
ka rehabilitacyjnego przy Centrum Onkologii, niestety mimo młodego 
w sumie wieku, mam spore problemy z kręgosłupem, a kilka miesięcy temu
podczas schylania się nad dzieckiem w pracy coś mi strzeliło i tydzień za-
strzyki i leżenie, tak więc przyda się trochę masażu, basenu itd. Jak na polskie
warunki szybki termin – styczeń 2015. Super. Wracam do pracy, bo dziś 
z kolei w starszakach mamy drzwi otwarte. Niestety przychodzą trzy mamy
na półtorej godziny. Zawsze nie mogę się nadziwić temu – proszą o te „drzwi”,
proszą o późną godzinę, by dojechać z pracy, niby chcą wiedzieć, co z dziec-
kiem – próbują zabierać Nam czas podczas zajęć dydaktycznych („Jak tam
Jasiu?” – moje ulubione pytanie, zawsze mówię wtedy: „Ale o co konkretnie
Pani pyta?”), a potem i tak nie przychodzą! 

Wtorek 25.11.2014 r.

ano jadę powtórzyć badania krwi, które wyszły poza normą, na szczęście
moja zmienniczka jest na tyle kochana, że zgadza się przyjść trochę

wcześniej, ale czuję, że już naprawdę przeginam i lada chwila jej dobroć się
skończy. Trochę mnie to przeraża, nie chcę, by praca była najważniejsza, 
a gdy przeszkadza mi w zrobieniu tak ważnych teraz dla mnie badań, tak 
się właśnie czuję. Potem gnam na zajęcia teatralne poza B., czuję, że dziś nie
mam dnia i wydaje mi się, że dzieci też to czują, one zawsze wiedzą, jaki
mamy nastrój. Czytałam ostatnio, że na przykład konie też bezbłędnie wy-
czuwają człowieka, nigdy się nie pomylą, dlatego są tak dobre w terapii; 
dlaczego z biegiem lat zanika nam ta umiejętność odczytywania emocji i ule-
gamy zafałszowanym obrazom innych ludzi albo zbywają nas przyklejonym
uśmiechem? To znaczy mnie wydaje się, że umiem odszyfrować emocje ludzi,
podobno mam nosa do ludzi, ale na pewno ktoś mnie nieraz nabrał, a konia
nie! Tak więc podczas zajęć mam wrażenie, że ich nie ogarniam, dzieci są
rozproszone, potem to sobie wyrzucam, ale będę szczera – nie mogę się sku-
pić, myślę o tym, że od jutra muszę robić sobie zastrzyki i będę musiała robić
to w kiblu w przedszkolu i jeszcze się z tym kryć!!! Wkurza mnie to!

217

FAN TO C C I N I

R

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 217



Środa 26.11.2014 r.

astrzyki jakoś udaje się zrobić w kibelku, ale to nie jest normalne, ale
przecież nie zwolnię się na tydzień z powodu zastrzyków. Oby ta kuracja

coś dała, wszystko dla dziecka!!! W pracy jakoś ciężko mi się skupić, mniej
ostatnio się angażuję, albo rutyna się wkrada albo to normalne, że jak mamy
swoje problemy, nie możemy być na 100% dla dzieci. Szkoda, wydaje mi się,
że kiedyś byłam. 

Po pracy jadę do Miejskiego Centrum Kultury na pokaz warsztatowy
moich znajomych, którzy w ramach Sytuacji Teatr pracowali przez tydzień
ze słowackim performerem i aktorem (Matej Matejka) z wrocławskiego Stu-
dia Matejki. Obserwując ich piękne układy (to teatr bardzo fizyczny, cielesny,
nawiązujący mocno do Grotowskiego), z przerażeniem konstatuję, że moja
kondycja pozostawia wiele do życzenia i że wielu z tych ćwiczeń po prostu
bym już nie zrobiła albo bym padła od razu po. Potem zostaję na wykładzie
profesor Krystyny Duniec pt. „Ciało w teatrze”, ale dopada mnie potworne
zmęczenie i niedospanie, nie mogę wysiedzieć – muszę wyjść w połowie. 

Czwartek 27.11.2014 r.

e starszakami malujemy ogromne drzewa/las na konkurs, oczywiście na
ostatnią chwilę. To mój problem! Ale widzę, że nie tylko mój, to nie jest

żadne pocieszenie, wiem, ale nie lubię tego! I jeszcze jedno – dochodzi do
mnie, że już się nie zmienię, mimo tylu prób organizowania sobie i dzieciom
stanowiska pracy, można być pewnym, że jak wejdzie się do mojej sali moje
drugie imię to chaos. Zawsze mam brudne ręce, czasami ubranie, twarz. Jed-
nocześnie mam zawsze co roku najbardziej uśmiechnięte dzieci i żadnych
roszczeniowych rodziców, więc może jednak nie jest tak źle?

Wieczorem siadam do ostatnich poprawek w arkuszu do jutrzejszej ho-
spitacji, akurat to udało mi się przygotować znacznie wcześniej, kiedyś usiad-
łam, jak tylko miałam pomysł. Dziś tylko korekta. Nawet lubię hospitacje 
i nie mogę pojąć, dlaczego moje koleżanki ze stażem długim jak całe moje
życie tak się tym denerwują! Owszem, zawsze jest to jakaś tam spinka, ale
bez przesady! 
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Piątek 28.11.2014 r.

ospitacja miała dotyczyć edukacji ekologicznej, przyznaję: nie jest to mój
konik, za wszelką cenę chcę też zawsze unikać banału, dlatego od razu

odpadły tematy takie jak segregacja śmieci, zanieczyszczenie wody czy po-
wietrza itp. Swego czasu przeglądałam w necie ciekawe rozwiązania do na-
szego mieszkania – kwiaty w żarówce, półka ze starej drabiny itd. Mój mąż
(też reżyser teatralny) uwielbia robić takie rzeczy, mamy na przykład żyran-
dol z miski i różne nieoczekiwanie rozwiązania. I to właśnie chciałam poka-
zać dzieciom. Przy okazji wejścia w temat odkrywałam różnice między
recyklingiem a upcyklingiem – jest to nadawanie rzeczom nowego znacze-
nia o wartości użytkowej, o ile recykling oznacza „wrzucenie do ponownego
obiegu”, to upcykling- „wrzucenie do wyższego obiegu”. Ostatecznie temat
zajęć to: Poznajemy ideę upcyklingu, czyli drugie życie przedmiotu. Zajęcia
wyszły świetnie, oglądaliśmy slajdy typu łóżko ze starej wanny, ile było pi-
sków i zachwytów, takie kreatywne podejście do starych przedmiotów jest
bliskie wszystkim dzieciom i artystom, a potem zajęliśmy się projektowaniem
biżuterii ze spinaczy, nawet chłopcy wciągnęli się tak, że się nie spodziewa-
łam, powstały kolczyki dla mam, sióstr. Dyrekcji się podobało. Wszystkie
kryteria w tabelce do hospitacji spełnione. Super uczucie! 

Wieczorem jedziemy znów na K., według umowy – liczba godzin mo-
jego zatrudnienia pomału się kończy, ale już wiem, że będę musiała przyje-
chać jeszcze z dwa razy, no chyba, że zostawię to tak rozgrzebane (nie lubię!)
albo pociśniemy ostro w ten weekend. W aucie mam kryzys, dopada mnie
zmęczenie i lekkie wkurzenie, że się zgodziłam na ten projekt, a teraz nie
chcę zostawić przyjaciół z czymś niedokończonym. Marzę o weekendzie pod
kocykiem z kawką i mężem. 

Sobota-Niedziela 29.11–30.11.2014 r.

le oczywiście, jak można się spodziewać, gdy tylko widzę scenę i błysk 
w oczach dzieci, wszystkie złe emocje mijają. Zabieramy się do pracy.

Nakręca mnie to, że one są naprawdę zapalone do przedstawienia, choć jest
im ciężko – wszystkie kwestie po kaszubsku, a niektóre maluchy ledwo mówią
w tym języku. W sobotę szukamy pretekstów do wyjścia każdej postaci, pew-
nego uzasadnienia, tak właśnie budujemy akcję: rzecz dziać się będzie na
dworcu kolejowym, gdzie różni pasażerowie (postaci z wierszy Tuwima),
każdy ze swoją historią i rekwizytami czekają na pociąg (lokomotywę), ale
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też komunikują ze sobą, współistnieją. Jest więc chłopiec z podusią, wiecznie
senny, to Dyzio Marzyciel; jest dziewczynka z książką, która za chwilę będzie
uczyć pozostałych Abecadła; jest i Zosia Samosia, odmawiająca pomocy
mimo ciężkiej walizki i tak dalej. W niedzielę dzieci mają chyba kryzys albo
za dużo pracujemy na poważnie, bo zaczynają mnie pytać: „kiedy się poba-
wimy jak na początku?”. Szybko ustalamy, że chodzi o zabawy integracyjne,
głównie z pierwszego dnia naszego poznawania się. Faktycznie trochę za
mało się z nimi po prostu bawię, ale to właśnie jest piękne, że dzieci się
upomną. Nawet te starsze też potrzebują zabawy. Nagle czuję, że ja też! Od-
puszczam i do końca niedzielnej próby bawimy się i jest cudownie, co ma
być, to będzie. Przecież zabawa podstawą wszystkiego, na początku była za-
bawa, homo ludens i takie tam! 

P.S. 1
Więcej o gotowym spektaklu, którego początki opisuję w listopadowym
dzienniku na stronach (…)

P.S. 2
Od stycznia jestem w ciąży. 
Pod koniec września ma przyjść na świat nasze ukochane, wyczekane, wy-
śnione dziecko.
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Dzień po dniu –
i tak mijają mi dni,
tygodnie, miesiące, lata …

a początek kilka zdań tytułem wstępu. Dlaczego zostałam nauczycielką
przedszkola? Myślę, że to był plan Pana Boga samego ☺. Ponieważ moje

dochodzenie do tego, co mam robić w życiu i to kim mam być, nie było takie
łatwe i proste, jakby się wydawało. Ale wszystko jakoś prowadziło właśnie
ku temu. Wracając we wspomnieniach pamiętam, że będąc małą dziewczyn-
ką bardzo często bawiłam się w nauczycielkę, miałam klasę lalek i misiów,
niekiedy i innych dzieci, zrobiony dziennik i prowadziłam ich nauczanie.
Bardzo mi się to podobało i dawało radość, nie nudziło mi się. Dużym au-
torytetem potem w tej kwestii była moja pani nauczycielka w nauczaniu 
początkowym, pani D. Imponowała mi bardzo, swoim spokojem, ciepłem,
konsekwencją, stanowczością, dobrem i zawsze stawiałam Ją sobie za wzór,
mówiąc sobie, że chcę być taką nauczycielką jak właśnie Ona. 

Później kończąc szkołę podstawową, wybrałam zupełnie inną szkołę,
gdzie uczyłam się na kelnera i kucharza. Po czterech latach nauki i po zdaniu
matury wybrałam się z kolei na politechnikę. Niestety sama nadziwić się sobie
nie mogłam dlaczego tam poszłam? Gdyż nigdy nie lubiłam matematyki, 
fizyki itd. nie należę do umysłów ścisłych, a tu proszę coś takiego wymyśli-
łam. Ale wszystko jest po coś, nawet nasze błędne decyzje coś nam pokazują.
Szybko się okazało, bo już po miesiącu, że to nie moja droga życiowa. Wybra-
łam dokumenty i za kilka miesięcy złożyłam ponownie, tym razem na wydział
pedagogiczny. W ciągu tej przerwy miałam możliwość opiekować się małym
1,5 rocznym synkiem znajomych. Bardzo mi się to podobało, miałam radość
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w sobie z tego właśnie, że razem spędzamy ze sobą czas, że poniekąd ja poka-
zuję mu otaczający świat, wprowadzam go w niego. 

Na studiach podczas praktyk zobaczyłam, że to naprawdę trudne zada-
nie, pracować z małymi dziećmi, uczyć ich i wychowywać. Doświadczyłam
tego bardzo mocno, kiedy podjęłam pierwszą moją pracę w przedszkolu. Mia-
łam wrażenie, że byłam w ogóle nie przygotowana do takiej pracy w rzeczy-
wistości. Teoria teorią, a rzeczywistość sobie. Pamiętam ten pierwszy dzień, 
a raczej ranek skoro świt. Okropnie paraliżujący mnie strach i lęk o to, jak to
będzie, czy dzieci mnie zaakceptują, polubią kiedy stanę oko w oko z nimi, co
mam robić, powodował, że długo nie mogłam wyjść z łazienki. Ale szybko
okazało się, że strach ma tylko wielkie oczy. Dzieci sprawiły, że było dobrze,
choć był płacz i żal z rozstania z mamą i tatą. 

Chyba, jak w każdej pracy bywają chwile dobre, wspaniałe ale i te mniej
dobre, kiedy pojawia się jakaś „porażka”, zniechęcenie, marazm, wypalenie,
po prostu „zmęczenie materiału”. I kiedy bywało ciężko, że miałam tego na-
prawdę już dość, i była chęć rzucenia tego, chęć ucieczki, ewakuowania się 
i ogarniała mnie niemoc, jadąc do pracy wymyślałam, co mogłabym robić in-
nego w życiu, np. o jak fajnie pewnie byłoby być kierowcą autobusu, albo może
sprzedawczynią w sklepie. Ale, jak to mówi mądre powiedzenie: „wszędzie do-
brze, gdzie nas nie ma.” Więc znowu brałam się w garść, otrząsałam się i mo-
bilizowałam do dalszego wysiłku, chęci, szukałam nowego zapału. 

Momentem, który mocno zachwiał mi moje życie zawodowe był udział
w akcji zorganizowanej dla nauczycieli „Twój głos w twoich rękach”. Badania
u foniatry wykazały, że mam źle zbudowane struny głosowe i powinnam
„charczeć”, jak to pani doktor powiedziała. Nic takiego jednak nie ma miej-
sca, bo mówię „normalnie”. Mój mózg kontrolując tę sytuację, tak dyspono-
wał rozporządzeniami, że jedna struna się zwężała a druga rozszerzała i tym
sposobem głos nie był zniekształcony. Byłam zaskoczona i sama nie wiedzia-
łam, co mam o tym wszystkim myśleć. Skoro zalecano mi, by zmienić zawód,
to co ja mogę robić??? A to naprawdę nie takie proste, bo studia były robio-
ne w tym kierunku, potem kolejne studia podyplomowe też, i co teraz? Do-
brze, że w pewien sposób m.in. pomogła mi szczepionka zrobiona specjalnie
dla mnie w K., po wcześniejszych oczywiście badaniach, jak też interwen-
cja Boża.

Kiedy właśnie pojawiały się jakiekolwiek trudności zawsze wtedy poja-
wiały się takie chwile, wydarzenia, momenty i osoby, które przywracały mi
wiarę w to, że jest to moje powołanie, że tu jest właśnie moje miejsce. Dziś
mogę powiedzieć praca – moja pasja! Chcę to robić, być nauczycielem, choć
wiem, że nie jest to lekki kawałek chleba.
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Od dzieci uczę się wciąż takiej spontaniczności, otwartości. Cieszę się 
z tego, że codziennie rano każdy z nas dostaje czystą kartę, tzn. dzieci i ja,
którą „zapisujemy” tym, co w danym dniu się dzieje (czy to pozytywne czy
też jakieś negatywne momenty). Ale następnego dnia, znów pojawia się biała
karta. Nie ciągniemy tego, co było wczoraj, nie wypominamy sobie, nie wra-
camy do tego szczególnie, co było złe. Uczę się też ciągle nieustannie, by być
pokorną w tej pracy, by jak potrzeba i moja wina jest, po prostu przeprosić
dane dziecko (co wierzcie mi nie przychodzi tak łatwo), ale otwiera serce
moje i dziecka (towarzyszą nam wtedy uściski). Wiem też, że mam „prze-
wagę” (fizyczną, władczą) nad nimi, ale staram się tego nie wykorzystywać.
Nawet gdy ganię jakieś zachowanie negatywne, reaguję na daną sytuację spo-
wodowaną przez dziecko, to zawsze mam to na uwadze, by dobierać takie
słowa, by nie godzić w godność dziecka, bo to człowiek, mały ale człowiek.
Staram się ocenić sytuację i skonkretyzować to czego bym oczekiwała na
przyszłość, nie oceniam dziecka, nie poniżam go, nie wyśmiewam. Zawsze
staram się to odnosić do siebie: czy ja chciałabym, by ktoś w taki czy taki spo-
sób postąpił wobec mnie??? Nieustannie i wciąż biorę udział w różnych warsz-
tatach, konferencjach, szkoleniach, by zdobywać wiedzę z zakresu psychologii
i pedagogiki. By być bardzo dobrą nauczycielką, wychowawczynią.

Często w domu, już po pracy „towarzyszą” mi moje przedszkolne dzieci,
wracają czy to jakieś radosne chwile, momenty, ale też szczególnie te dzie-
ciaki, które dają mi „w kość, dają mi popalić”. Niekiedy analizuję, rozmyślam
dlaczego tak się ono zachowuje, dlaczego jest takie, jakie są tego przyczyny 
i często wiem, ale często nawet nie wiem, jak mogę im pomóc. Zastanawiam
się na kogo wyrosną, co będą robić w życiu, jak potoczą się ich losy. 

Raz tylko płakałam przez zachowanie dzieci. Raczej częściej towarzyszy
mi ich miłość, sympatia, którą mi okazują na różne sposoby, czy to poprzez
jakieś rysunki, czy uściski, czy małe ciasteczko upieczone przez mamę i mi
podarowane od serca, czy słowa „Kocham Cię!, Lubię Cię!”. I to jest coś, co
daje mi siły do pracy, coś co napędza, coś co raduje serce, że ten trud się
opłaca, ma sens mimo małej pensji. 

Myślę, że wzajemnie przemieniamy sobie swój świat. Mam świadomość,
że to co ich nauczę, co wpoję w ich umysły, serca będzie procentować w przy-
szłości. Być może któreś z nich kiedyś wspomni o mnie pozytywnie już 
w swoim życiu dorosłym. A i ja sama zmieniam się dzięki nim, moje wnętrze,
moje spojrzenie, moje gesty.

A poniżej zamieszczam opis małego wycinka z mojego życia. 
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Czwartek 13.11.2014 r. 

ano o 8.00 obudziłam się, tzn. nie sama, bo obudził mnie budzik i w mia-
rę sprawnie zebrałam się, jak na mnie, zjadłam śniadanko i ok. 10.00

podwiozłam ciocię (siostrę mamy) na busa, bo dziś już wraca do domu. Była
wczoraj na badaniach i nocowała u nas. Gdy już wysiadała odebrałam telefon
od brata z wiadomością, że urodziła się im córeczka. Waga 4200 g, wzrost 
58 cm. I. (moja bratowa) miała cesarkę, ponieważ niunia ustawiła się poślad-
kami. Super, cieszymy się ogromnie. Zostałam po raz drugi ciocią. Chwała
Panu! W pracy od razu podzieliłam się moją radością. Poszłam do kaplicy,
do Pana Jezusa i bardzo, bardzo Mu dziękowałam. W pracy było dziś ok.
Kontynuowałam czytanie Przygód wróbelka Elemelka, śpiewaliśmy też pio-
senki o o. Edmundzie Bojanowskim. Nawet dziś dzieci nie dawały się zbyt
mocno we znaki he, he. Przed zajęciami jeszcze razem z Olą poprzypina-
łyśmy nadesłane prace dzieci na konkurs plastyczny Królowa Różańca Świę-
tego, którego organizatorem byłam ja. Chciałyśmy, by te prace konkursowe
mogli zobaczyć też rodzice, którzy dziś na godz. 15.00 zostali zaproszeni do
kaplicy, by oglądnąć pantomimę przygotowaną przez s. D. z naszymi sied-
mioma dziećmi (4-ro i 5-cio latkami). Mówiła ona o życiu bł. Edmunda 
Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i  naszych
Ochronek. W tamtym tygodniu z tą pantomimą były siostry z dziećmi w R.
na przeglądzie Małych Form Teatralnych. Rodziców przyszło nawet sporo.
Bardzo wzruszył mnie widok H., który wcielił się w rolę o. Edmunda oraz
M., która zagrała siostrę zakonną. Naprawdę zagrali to wyśmienicie, wszyst-
kie dzieci zresztą też. Bardzo mi się podobało, wielkie brawa dla nich. Moi
mali artyści. 

W domu posiliłam się (zjadłam drugi obiadek), złapałam oddech i poje-
chałam do Saletynów. Od 15 lat należę do wspólnoty Szkoły Nowej Ewange-
lizacji Św. Filipa przy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Wieczorem
prowadziłam spotkanie modlitewne, bo J. prosiła mnie o zastępstwo. Ich
„Domek Przyjaciół” miał dziś temat Ufność. Dobrze mi się prowadziło,
wspólna modlitwa zawsze napełnia mnie pokojem i radością. Chociaż nie za-
wsze idzie „ona” łatwo. Dziękowałam Panu za dzisiejszy piękny dzień, za życie,
za wiarę. O 22.00 razem z mamą oglądałyśmy kolejny odcinek „Króla Dawida”
na TV Trwam. Oglądamy go już od wakacji, co czwartek. 
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Piątek 14.11.2014 r. 

zień zaczęłam dziś o 5.45, a skończyłam o 1.00 w nocy. W pracy spędzi-
łam dziś 8,5 godz. Odrabiałam swój wolny dzień, gdy moja mama miała

operację. Dzieciaczków dziś miałam 22 osoby. Z rana z chętnymi dziećmi
(2–3) zrobiliśmy prace plastyczne na konkurs „Wszyscy kochają Misie”. Dziś
od T. usłyszałam bardzo miłe słowa. Bawił się, bawił i nagle podszedł do mnie
i powiedział: „wiesz, lubię Cię”. To jest to czego nauczyciel w swojej pracy od
czasu do czasu potrzebuje usłyszeć ;-), tzn. ja potrzebuję usłyszeć! W poran-
nej modlitwie modliliśmy się z dziećmi dziś szczególnie za s. dyrektor A.
w dniu Jej urodzin, o potrzebne dla Niej łaski. 

Potem dzień, jak co dzień: śniadanko, szczotkowanie zębów, zabawy
konstrukcyjne z klocków (chcę, by uczyli się myślenia, konstruując swoje
wytwory), naprawdę niektórzy mają super pomysły. Później przeprowadzi-
łam zajęcia na temat 200 rocznicy urodzin bł. ojca Edmunda Bojanowskiego.
Przeczytałam im fragment opowiadania Serdecznie dobry człowiek, jedną 
historię z Jego życia. Później dzieci w grupach układały puzzle – portret 
błogosławionego. Nawet im to szło. Zaśpiewaliśmy też piosenkę o E. Boja-
nowskim. Następnie dzieci skończyły pracę plastyczną, którą wczoraj zaczęły
– Portret Bł. E. Bojanowskiego (kolorowanie kredkami i wyklejanie plaste-
liną). Dziś działaliśmy plasteliną. Część dzieci miała zajęcia z logopedii 
z p. M. A. cała grupa, jak zwykle ucieszyła się na spotkanie z p. A. z j. angiel-
skiego. Gdy jedna grupa ma angielski to druga idzie wtedy na basen kulkowy
(dzieci bardzo lubią spędzać tam czas). Mają chwilę na maksi szaleństwo. 
Po obiedzie, był mój ulubiony czas na odpoczynek, nieco ciszy, tzn. dzieci
odpoczywały a ja przy okazji z nimi, czuwając nad ich wyciszeniem się. Od-
poczywali sobie przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki i nagraniach bajki Kop-
ciuszek. Czas odpoczynku wykorzystałam, by zmówić dziesiątek różańca za
dusze czyśćcowe. 

W czasie mojej przerwy zaglądnęłam na górę do kaplicy sióstr do Pana
Jezusa, by się Mu pokłonić i prosić o opiekę nad nami. Po południu, jak ja
jestem to kontynuujemy czytanie opowiadań Przygody wróbelka Elemelka.
Uczyliśmy się też dalszych zwrotek do piosenki przewodniej Trampolina,
trampolina. Pobawiliśmy się zabawą Głoska – literka. Cieszę się, bo już pra-
wie wszystkie dzieci są wstanie wskazać mi odpowiednik usłyszanej głoski
czyli literę. Potem była zabawa ruchowa Co jest w tym kolorze? (ja wymie-
niam jakiś kolor, dzieci dotykają jakiejś rzeczy w tym kolorze). Po Koronce,
po 15.00, jak to zwykle bywa poszliśmy do sali grupy najmłodszej. Stamtąd
już dzieci rozchodziły się do domu. Miałam dziś naprawdę zabiegany dzień,
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czułam się troszkę skołowana, nie wyrobiona ;-) to musiałam przypilnować,
by dziewczyny (moje koleżanki, nauczycielki z jury) podpisały dyplomy dla
dzieci i podziękowania, to znów musiałam napisać e-maile z powiadomie-
niem o wygranych przez dzieci pracach w konkursie plastycznym Królowa
Różańca Świętego. A potem sama musiałam znów ja złożyć swój podpis na
dyplomach. Jak prawie zawsze na koniec tygodnia rozbolała mnie głowa. 

Jakoś udało mi się przedrzeć przez miasto w miarę sprawnie i szybko
do domu. Wieczorem ok. 18.00 przyszedł odwiedzić moją mamę mój ojciec
chrzestny, brat taty wujek Jacek. Poczęstowałyśmy go pierożkami, które zro-
biła mama. Zeszło jej ok. 3 godz. a miała czekać na mnie, jak wrócę z pracy,
by móc jej pomóc. Przecież jest po operacji stawu biodrowego, od tygodnia
dopiero w domu, ale znając ją, to wiedziałam, że nie da rady czekać, i że bę-
dzie robić pomału sama. Ale pierożki były pyszne. Porozmawiałyśmy przez
chwilę, dopytywałam się o K. i R., co tam u nich się dzieje (Jego dzieci, moje
kuzynostwo). Wiem, że to moja najbliższa rodzina, ale jakoś nie mamy tak
zażyłych relacji ze sobą. Lubię jednak wiedzieć, co u nich się obecnie dzieje.
W trakcie przyjechał Młody z A. ze szpitala od I. (mój brat z córką, 7-letnią
bratanicą, moją chrześnicą). I jeszcze oglądaliśmy mecz piłki nożnej repre-
zentacji Polski z Gruzją. No, nawet nie myślałam, że tak dobrze nam pójdzie,
tzn. naszej reprezentacji. Wygraliśmy 4:0! Super! Cieszę się, bo lubię oglądać
dobre mecze.

Kiedy poszli, zabrałam się jeszcze do pieczenia babki, bo rozmawiając
przez tel. I. prosiła, bym upiekła. Zrobiłam to z miłą chęcią, jak ma tylko
smaka, to na zdrowie niech Jej będzie. Zeszło mi z upieczeniem tak do 22.00.

Kiedy babka siedziała w piekarniku, miałam czas, by sprawdzić skrzynkę
pocztową. Odebrałam e-maila od mojego przyjaciela ks. K., który przebywa
obecnie we Francji i On podzielił się też dobrą wiadomością, iż Jego brat A.
z M. spodziewają się trzeciego dzieciątka. Zaraz zadzwoniłam do M., by po-
dzielić się radością z bycia po raz drugi ciocią. Ona podzieliła się swoją ra-
dością. Przez chwilkę porozmawiałyśmy sobie. Z kolei potem nie mogłam
poradzić sobie z umieszczeniem informacji o konkursie na stronie Bliżej
przedszkola, przesłałam info do admina strony, by on to zrobił. Na forum
zgłosiłam swoją pomoc do opieki nad dziećmi w niedzielę w przyszły week-
end podczas formacji naszych małżeństw. Ma być do 10 dzieci, a ze mną ma
być jeszcze M. Cieszę się, gdy mogę w jakiś sposób pomóc. Jest już późno,
bo po północy, idę więc myć się i spać. 
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Sobota 15.11. 2014 r.

awsze lubię ten dzień, bo mogę spokojnie sobie pospać, tym bardziej, iż
jestem wielkim śpiochem ;-) nie wiem czy budzik dzwonił czy nie, ale

obudziłam się po ośmiu godzinach snu (tyle potrzebuję, by się zregenerować
i w miarę wyspać). Jakoś zaczęłam się zbierać, gdy najpierw zadzwonił mój
kuzyn S. Pogadaliśmy przez chwilę, zapraszają do K. na ostatni weekend listo-
pada. Obiecałam, że odwiedzę ich, ponieważ K. ich synek miał swoje pierw-
sze urodziny we wrześniu i jakoś tak zeszło, że nie udało mi się od wakacji
jeszcze dotrzeć do niech. Muszę tylko zabukować bilet w PolskimBusie. Zaraz
potem zadzwoniła I. moja znajoma, a raczej jej córeczka trzyletnia Z., którą
zresztą bardzo lubię i powiedziała, że jadą do K. do M. (naszego znajomego
księdza) i czy jadę z nimi? Ojć …, bardzo bym chciała, ale już dzień miałam
zaplanowany. Innym razem bez wahania od razu jadę z nimi.

No więc tak, po zebraniu się zrobiłam mamie zakupy, potem pojecha-
łam po opony zimowe do znajomego do warsztatu, następnie udałam się do
szpitala, by odwiedzić bratową i zobaczyć po raz pierwszy moją drugą bra-
tanicę. Śliczna, urocza, kochana, czarniutka (włosy) i śpioszek mały. Muszą
jeszcze trochę pobyć w szpitalu przynajmniej do poniedziałku, bo ma jakieś
szmery w serduszku. Ufam, że będzie wszystko dobrze. Akurat był mój brat
(tatuś) z A. Porozmawialiśmy troszkę, dałam I. upieczoną wczoraj babkę,
dostałam zdjęcie W., bo chyba tak będzie mieć na imię. Potem wzięłam A.
i pojechałyśmy do ich domku. Po drodze zatrzymując się przy kiosku spot-
kałyśmy M., moją koleżankę fryzjerkę i podzieliłyśmy się naszą nowiną. Też
się ucieszyła. Ona zaś 20 XI ma mieć operację na woreczek żółciowy, bo ma
kamienie. W domku odsmażyłam A. pyszne babcine pierożki, umyłam im
też okno w kuchni, podlałam kwiatki, pozamiatałam podłogi i takie tam (by
troszkę pomóc Młodemu w ogarnięciu domku, tak co nieco). Wracając do
domu wstąpiłam jeszcze do Tesco, by zrobić większe zakupy: cukier, mąka,
woda, chemia. Spotkałam w nim Cz. (siostra mojej bratowej z mężem) oraz
A. żonę mojego kuzyna z córką M. Późnym wieczorem siadłam, by zajrzeć
na skrzynkę pocztową i napisałam kilka e-maili. Natrafiłam też na rozważa-
nia o modlitwie. Matka Boża przychodząc na La Salette zapytała się dzieci:
Czy dobrze się modlicie moje dzieci? Nie pytała się czy w ogóle się modlą, ale
czy dobrze. To jakoś dotknęło mojego serca, bo zadałam sobie pytanie czy
ja dobrze się modlę, bo to, że się modlę to oczywiste jest dla mnie człowieka
wierzącego. Zawsze staram się znajdować na to czas, ale jaka jest ta moja
modlitwa?! Nie zawsze pewnie modlę się dobrze, tzn. ze skupieniem na
Bogu, na Jego Osobie, na tym, co mi uczynił… tak po cichu liczę, że Bóg
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wnika w moje serce i tam wszystko jest dla Niego jasne ;-). Ciągle się roz-
praszam.

Cieszę się, bo udało mi się jeszcze zerknąć dziś do książki napisanej przez
kilkunastoletnią dziewczynę Giulianę Gabrieli chorą na raka O tym, jak zna-
lazłam drogę do nieba. Hak pośrodku nieba. Ma ona dwa happy endy – jeden
gdyby wyzdrowiała, a drugi gdyby jednak Pan zabrał już ją do siebie. Każde
wyjście dla niej jest dobre. Lubię czytać, choć nie miewam na to zbyt dużo
czasu. Muszę go zawsze sobie „wykradać”. Aha, jeszcze dziś zabukowałam
sobie bilet do Krakowa na PolskiBus w ostatni weekend listopada. Poszłam
spać koło 1.00.

Niedziela 16.11.2014 r. 

ano o 7.30 obudził mnie budzik w tel. chociaż nie był ustawiony. Takie
budzenie mam już od czterech tygodni. Przypuszczam, że to zaproszenie

dla mnie, by modlić się za dusze będące w czyśćcu, co czynię już teraz co-
dziennie, odmawiając dziesiątek różańca. A może ktoś z żywych potrzebuje
mojej modlitwy, nie wiem tego. Uważam, że żadna modlitwa u Pana Boga
nie zostanie zmarnowana. Oczywiście jeszcze udało mi się troszkę pospać,
bo do 9.00. Po zebraniu się, poszłam na 10.30 do kościoła. Dzisiejszą Eucha-
rystię ofiarowałam w podziękowaniu za naszą małą W., z prośbą o zdrowe
serduszko dla niej. Ks. A. miał kazanie na temat Kościoła czyli nas ludzi wie-
rzących. To ja tworzę ten Kościół, i jest On taki, jak ja i każdy ochrzczony.
Razem z moimi słabościami, grzechami. Ale mocą Kościoła i Jego Głową jest
sam Jezus Chrystus, dlatego On – Kościół nie zginie, a bramy piekielne Go
nie przemogą. Prosto z kościoła udałam się do lokalu wyborczego, by wziąć
udział w głosowaniu, spełnić mój obywatelski obowiązek. Od mojego głosu
zależy, kto w moim mieście będzie rządził, kto będzie prezydentem. 

Po powrocie do domu zrobiłam sobie kawkę i posiedziałam chwilę 
z mamą oglądając TV, m.in. Anioł Pański z papieżem Franciszkiem. Lubię Go
słuchać, naprawdę mówi prosto i do serca. Oglądałyśmy też program kato-
licki Między Ziemią a Niebem. Potem pomogłam troszkę przy obiedzie. 

Później przez prawie ok. 4 godz. zeszło mi wyszukiwanie w Internecie 
i po różnych tekstach, wierszy i życzeń na Spotkanie ze Świętym Mikołajem
w przedszkolu. Chciałam, by one były w miarę proste i przekazujące praw-
dę na temat osoby Św. Mikołaja. Ogromnie drażni mnie to, iż nie mówi się
prawdy, że to był biskup, ale dziś przedstawia się Go, jako grubego jegomościa 
w czapce z pomponem, przeciskający się kominem z reniferami, że mieszka
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na biegunie z elfami i takie tam. Wiadomo, że biznes musi robić pieniądze.
Trochę mnie to po prostu smuci. 

Na chwilkę też zaglądnął do nas brat z A. Jechali od I. ze szpitala, szybko
zjadł obiad, A. troszkę powygłupiała się. Chyba potrzebowała odreagować
narodziny siostry. Chce, by na nią cały czas patrzeć, co robi, mówi itd. Pewnie
to normalne, nie wiem, bo sama nie mam dzieci. Fajnie, by było je mieć, no
ale cóż na pewne rzeczy nie mam wpływu. W. dostała żółtaczki, więc muszą
zostać jeszcze w szpitalu, i nie za bardzo chce jeść, więc troszkę rodzice się
martwią. Ja będę się modlić w jej intencji. 

Potem w odwiedziny do mamy przyszła pani Z. – Jej koleżanka z bloku
obok. Poczęstowałam ją pyszną herbatką owocową i babką. Ja zaś zaglądnęłam
do przewodnika metodycznego, co jutro mnie czeka po południu w pracy, 
co mam robić z dzieciaczkami. Zaczynamy nowy temat o zwierzętach. Fajnie,
bo dzieci raczej lubią zwierzęta. Niektóre nawet jakieś mają w domu. 

Odprowadzając panią Z. poszłam po tabletki nasenne dla mamy, nie
może za bardzo spać w nocy. Dziś pomagałam mamie przy rehabilitacji nogi.
Podnoszenie i opuszczanie. Nieźle już jej idzie. Ona czuje tę nogę i wie ile
może zrobić. 

Co nieco oglądnęłam TV (tak zerkając) byłam ciekawa, jak poszły wy-
bory samorządowe. Ważne jest, w czyich rękach będzie władza. 

Sprawdziłam pocztę elektroniczną, przesłałam I. link, co do biletów na
koncert Luxtorpedy, który ma być 5 grudnia. Już cieszę się na to spotkanie 
z chłopakami. Wyniki konkursu zostały umieszczone na stronie portalu. Faj-
nie cieszę się, że udało mi się doprowadzić całą tę „sprawę” od początku do
końca. Raczej doszły do mnie pozytywne opinie, co do konkursu. 

Udało mi się również dziś nieco kontynuować czytanie książki o chorej
Giulii. Spanko wyszło jak co dzień, koło 24.00.

Poniedziałek 17.11.2014 r. 

o cóż rano jakoś zebrałam się. Szybkie zakupy, śniadanko, potem do szpi-
tala do I. i W. (już jej buzia lepiej wygląda, plamki znikają). W pracy nawet

zleciało, i było w miarę ok. Jeszcze ten tydzień mam drugą zmianę, więc jakoś
to wszystko staram się ogarnąć. J. troszkę daje się we znaki (generalnie ma
problem z brakiem słuchania, posłuszeństwa). Z R. zaczęłam pracę na konkurs
Origami o Św. Mikołaju. Wcześniej jakieś 10 dni temu zrobiłam z J. Po połu-
dniu kontynuowaliśmy czytanie Przygód wróbelka Elemelku. Potem pobawi-
liśmy się w zabawę Ile słyszysz słów? Do każdego dziecka mówiłam jedno
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zdanie, a ono miało mi powiedzieć ile usłyszało w tym zdaniu słów. Więk-
szość dobrze radziła sobie z tym zadaniem. Niektórzy jeszcze mylą sobie 
pojęcie „słowo” z „sylabą”. Na koniec pobawiliśmy się zabawą ruchową do
muzyki Po kole. O 15.00 poszliśmy do najmłodszej grupy. Jeszcze dziś s. A.
podpisała mi dyplomy dla dzieci. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną, tak
postanowiłyśmy. Chciałabym w tym tygodniu jeszcze im to wysłać. 

W domku zjadłam drugi obiad, byłam już nieco głodna. M. moja przy-
jaciółka, bliźniacza siostra (urodziłyśmy się w tym samym dniu i roku),
dzwoniła dwa razy w sprawie bombek choinkowych z napisami imion. Za-
dzwoniłam do cioci J., by jak może podeszła do fabryki bombek z tą prośbą
o te bańki. Zgodziła się. Może w czwartek nawet, jak będą u nas to je przy-
wiozą. Jak, co tydzień namoczyłam nasze storczyki, by się napoiły wodą.
Młody był z A. u I., a potem zawiózł A. na angielski. Wracając wpadł do nas
na szybki obiad i pojechał jeszcze do szpitala. Ok. 19.00 ja odebrałam A. 
z zajęć i przyjechałyśmy do nas do domku. A. zjadła u nas kolację i niedługo
zaraz przyjechał T. po nią. 

W Internecie oglądnęłam z mamą program Sprawa dla reportera, po-
nieważ był tam poruszony temat domu w Miodówku (księża Saletyni). Za-
dzwoniłam do A. w O. (ona tam mieszkała w tym domu), by podzielić się
wrażeniami po tym reportażu. Niesamowite jest to, jak można manipulować
faktami, przekręcać je, no naprawdę i wykorzystując do tego media. Dość
długo pogadałyśmy sobie, bo już dawno nie słyszałyśmy się. Później ogląd-
nęłam wiadomości w TV, by zobaczyć co dzieje się ciekawego w świecie, 
w moim kraju. Dla odreagowania, dla odskoczni od codzienności oglądnę-
łam, jak to mówi wujek Jacek „pamelajdę” tzn. serial w moim przypadku 
M jak miłość. Później zerknęłam, co mam robić jutro na zajęciach z dziećmi.
Zamieniłam się z siostrą i mam jutro pierwszą zmianę. Spokojnie będzie
temat o zwierzętach. Przeanalizowałam wszystko po kolei. 

Na nasze forum wspólnotowe wrzuciłam info dotyczące projekcji filmu
Ziemia Maryi w mojej parafii (z okazji odpustu parafialnego), gdyby ktoś miał
chęć i czas zobaczyć ten film, bo naprawdę warto. Ja oglądałam go z mamą
we wrześniu w kinie. Naprawdę warto. W roli głównej Maryja – Matka na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, poprzez którą Pan rozdaje mnóstwo swych łask,
a Jej różaniec, jest „biczem dla szatana”. Ujął mnie ten film, sposób w jaki został
nakręcony, tak prosto a tak pięknie. Początek nieco intrygująco. Pokazuje 
istotę sprawy – MIŁOŚĆ, miłość BOGA, miłość MARYI. Miłość do mnie 
i do każdego człowieka! Dlatego tyle się „trudzą” dla naszego dobra.

Na koniec dnia odmówiłam, jak co dzień nieszpory. Spać poszłam 
ok. 24.00, w sumie to jak zwykle ;-) 
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Wtorek 18.11.2014 r. 

ak zwykle, kiedy mam wstać na ranną zmianę, to budzik mój musi dzwo-
nić kilka razy, bym w końcu mogła zwlec się z łóżka, po godz. 6.00. Rano

jeszcze przed zajęciami z R. kończyłyśmy pracę plastyczną na konkurs. Dziś
ranek, jak co dzień. Na zajęciach przeczytałam dzieciom opowiadanie Wawa
i jej pan. O chłopcu, który został poparzony podczas pożaru i o jego psie. 
Poruszyliśmy temat choroby, samotności, odwiedzin, sytuacji niebezpiecz-
nych (zabawy zapałkami). Zwróciliśmy uwagę też na zachowanie wobec nie-
znanych zwierząt. Zaśpiewaliśmy piosenkę Mój przyjaciel o psie. Potem dzieci
pobawiły się w zabawę ruchową Pieski. Dzieci opowiadały również o swoich
pupilach, jakie mają w domu. Następnie rysowały psa po wcześniejszym omó-
wieniu jego cech charakterystycznych i  wspólnym rysowaniu na tablicy.
Potem był angielski i połowa grupy w tym czasie była na basenie kulkowym.
Co nieco powygłupiałam i pobawiłam się tam z dziećmi. Potem zwolniłam
się, bo miałam wizytę u lekarza. Bardzo nie lubię siedzieć i czekać na wejście
do gabinetu, ale nic na to nie poradzę. To czekanie strasznie się dłuży, ale 
w końcu weszłam. Byłam u chirurga w sprawie moich dwóch palców u prawej
ręki, mam słabe krążenie i na wakacjach przyciśnięto mi je w drzwiach auta.
Jak na dziś to jest ok., ale mam się jeszcze pokazać u niego, za parę dni. Jadąc
prosto od lekarza wstąpiłam do Galerii, by kupić A. na Mikołaja prezent, który
zamówiła sobie w liście. W Empiku kupiłam książkę Wilki dwa o. Adama
Szustaka i Roberta „Litza” Fredricha oraz ostatnią płytę Luxtorpedy A morał
tej historii mógłby być taki mimo że cukrowe to jednak buraki. W sumie to nie
było tych zakupów w planie, ale kiedy byłam na ich koncercie w maju, to
wtedy kupioną płytę poprosiłam chłopaków o podpisanie dla Piotra, kolegi
(bardzo o niej marzył). Więc teraz ta jest dla mnie. 

Byłam już głodna, więc w domku zjadłam pyszny obiad. Później skro-
iłam warzywa na sałatkę, które ugotowała mama, wyszła pyszna. Następnie
przygotowałam koperty do wysyłki dyplomów i małych upominków dla
dzieci z konkursu. A. miałam odebrać z lekcji pianina o 16.30. Niestety, kurka
jechałam po nią i jechałam, a raczej stałam w korku i już zaczęłam się mocno
denerwować, dzwoniłam do Młodego, by zadzwonił do pana M., że spóźnię
się parę minut, ale nie miał numeru tel. Jak już dojechałam to A. czekała na
mnie przed budynkiem i jeszcze na dodatek padał deszcz. Troszkę się zde-
nerwowałam, ale starałam się nie krzyczeć na nią, powiedziałam tylko, że le-
piej by było czekać w środku, bo bezpieczniej. Wiedziałam, że to moja wina
była z tym spóźnieniem. Pojechałyśmy po zakupy dla I. do Delikatesów Frac
i później jeszcze do Tesco. Ania była dziś u dermatologa i była bardzo dzielna
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podczas wypalania kurzajek, więc kupiłam jej książeczkę do kolorowania
z obrazkami z różnych bajek. Poczekałyśmy potem na parkingu na T. i oni
pojechali jeszcze do szpitala. Ja zaś pędem do domu, bo o 18.00 miałam spot-
kanie mojej grupki dzielenia Domek przyjaciół. Gdy przyjechałam był już 
K. i B. W sumie było nas 5 osób dorosłych, a S. przyszedł z trzyletnią córecz-
ką H., więc – 6 osób ;-) Mieliśmy rozeznać fragmenty ze Słowa Bożego do
tematu Wyzwolenie – wolność. Podczas czytania tego tematu ze Słownika Teo-
logii Biblijnej uderzyło mnie takie zdanie: BÓG POTRAFI POCIĄGNĄĆ NAS
KU SOBIE, NIE NARUSZAJĄC NASZEJ WOLNOŚCI. Niesamowite, niby
takie oczywiste, jednak odkrywcze na nowo. To wspaniałe, że jest taki Bóg,
że mój Bóg taki jest. 

Potem była „pamelajda” – „M jak miłość”. Odpisałam też siostrze dy-
rektor na e-maila w sprawie praktyk u nas studentek, tzn. u mnie w grupie.
Mam nadzieję, że nie będę żałować i nie będę sfrustrowana z tego powodu.
Ale gdzieś młodzi muszą zdobywać „szlify” (tylko ja tak bardzo nie lubię
całej tej „papierologii”). Wieczorem przed spaniem, po modlitwie nieszpo-
rami, gdy uklęknęłam przy łóżku, tak bardzo przepraszałam Pana Boga za
to moje spóźnienie i zarówno gorąco dziękowałam Mu za to, że A. nic się nie
stało, mój Boże. Jakoś to tak mnie „trawiło” w środku. Wiem, że nie jestem
ideałem, jakoś mogłam to przewidzieć, ale nie przewidziałam. No cóż, czło-
wiek uczy się na błędach. Dobrze, że nic złego się nie stało. Jak zwykle mój
dzień zakończył się koło północy. 

Środa 19.11.2014 r.

zień, jak ostatnie ;-) ok. 8.00 wstałam, poranna toaleta, zakupy, odwie-
dziny u I. w szpitalu, zawiozłam jej nieco jedzonka i wodę. Powiedziałam

jej o wczorajszej sytuacji z A., by delikatnie z nią porozmawiali, ale I. powie-
działa, że A. się im przyznała i już mają za sobą tę rozmowę. No to się ucie-
szyłam. W pracy mieliśmy dziś Bal Kolorów przed Adwentem, by radośnie
wejść w ten czas, nasza grupa była ubrana w kolorze czerwonym, jak miłość.
Bardzo fajnie wyglądały wszystkie dzieci. Kiedy weszłam do sali, to była jedna
czerwień ;-) Ja też miałam bluzeczkę w tym kolorze, no i załapałam się też
na grupowe zdjęcie. F. źle się poczuł, zwymiotował, więc zadzwoniłam od
razu po mamę i zaraz przyjechali rodzice po niego. Może to ten wirus, który
panuje w naszej grupie. Po południu przy odpoczynku dzieci, odmówiłam
stałą modlitwę za dusze cierpiące w czyśćcu. Przeczytałam im ciąg dalszy
Przygód wróbelka Elemelka. Następnie kontynuowaliśmy wspólne zabawy
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i tańce przy muzyce. Starałam się z nimi po prostu być, tańczyć, pośmiać się
i powygłupiać. Przygotowałam dla nich quiz bajkowy Co i kto w jakiej bajce?.
Było wesoło i radośnie. Po 15.00 widać było w sali maluszków, które dzieci są
z jakiej grupy, bo my byliśmy ubrani na czerwono, średniaczki na biało, a naj-
młodsi na zielono. Każde dziecko zabierało ze sobą do domu balony w swoim
kolorze. Ja w domu zjadłam drugi obiadek, bo już czułam głód. Następnie 
wybrałam się na 19.00 na wspólnotową Eucharystię. Mieliśmy ją w sali nr 11.
No szału nie było, ale troszkę nas było. Dziękowałam Panu Bogu za wszystko,
miałam taką radość w sercu. Po spotkaniu Eucharystycznym ks. M. zapytał
się mnie, czy mogłabym być w ekipie prowadzącej kurs Nowe Życie z Bogiem.
Ok. powiedziałam, nie ma sprawy tylko od razu uświadomiłam Mu, że nie
będzie mnie w piątek, bo wybieram się na koncert. Zgodził się. Mi pasuje.
Gdy wróciłam do domu to jeszcze załapałam się na kolejną pamelajdę Na do-
bre i na złe. Zerknęłam do przewodnika, co takiego mam jutro robić z dziećmi.
Damy radę. Koło północy poszłam spać. 

Czwartek 20.11.2014 r. 

anek dziś wyglądał podobnie, jak te kilka dni wcześniej. Jedząc śniada-
nie oglądałam razem z mamą telewizję śniadaniową. Była tam rodzinka 

z 9-letnim K. Chłopiec nie widzi od kilku lat. Kiedy miał 8 m-cy zdiagnozo-
wano u niego raka siatkówki oka. I z czasem stracił całkowicie wzrok. Nie-
samowite świadectwo tego chłopca, kiedy mówił, by chore dzieci nie smuciły
się, bo szkoda na to czasu, że Pan Bóg jest dobry. Uczy się grać na skrzypcach
i akordeonie. Chce być kompozytorem. Na pytanie dziennikarza, co chciałby
dostać od Mikołaja powiedział tak: Tego Świętego, który jest w Niebie? On
niech się za mnie modli, a prezenty dają rodzice ;- ) Łzy same ciekły nam po
policzkach, wzruszyłam się. Co tam przy tym moje problemy. W drodze do
pracy wstąpiłam na pocztę, by wysłać do Gdyni faks w związku z tymi prak-
tykami. Niestety na poczcie nie mieli faksu. Podjechałam więc do Szkoły Pod-
stawowej i tam pani dyrektor z panią sekretarką pomogły mi w rozwiązaniu
mego problemu. Dałam tylko znać w pracy, że mogę się nieco spóźnić. Ale
to nasza wspólna sprawa, a i tak to trzeba było załatwić. W pracy kontynu-
owaliśmy nasze popołudniowe czytanie. Zrobiliśmy ćwiczenie oddechowe
Piłeczki „ping-ponga”, potem była zabawa ruchowa przy muzyce Po kole.
U maluszków dzieci bawiły się w zabawy dowolne. 

Wieczorem przyjechała ciocia J. z wujkiem, bo miała wizytę u lekarza.
Zjedli u nas obiadek, troszkę porozmawialiśmy. Wujek doradził mi w sprawie
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zmywarki. Jakby to zrobić, by nie wejść w zbyt duże koszty i podał bardzo
fajne rozwiązanie. Powiedział też, że w wolnej chwili przyjedzie i nam to
wszystko zrobi. Super. Przywieźli też bombki dla M. I. razem z W. wyszły dziś
do domu. Uff, nieco ulgi. I. mówiła, że one są tam już weterankami he, he ;-).
Z drugiej strony, I. mogła spokojnie dojść do siebie, po tej cesarce. Razem 
z mamą oglądałyśmy kolejny odcinek Króla Dawida na TV Trwam. Tak znając
mniej więcej historię Dawida i oglądając kolejne odcinki, to naprawdę nie
miał ten człowiek lekko, mimo iż wybrany został przez Pana Boga. Konse-
kwencje i skutki grzechu z Batszebą cały czas ciągnęły się za Nim. Ale Pan
Bóg ze wszystkiego potrafi zawsze wyprowadzić dobro! 

Piątek 21.11.2014 r. 

awiozłam prace R. i J. na konkurs Origami do G. Jadąc do pracy wstąpiłam
jeszcze na pocztę, by wysłać dyplomy i nagrody dzieciom, które wzięły

udział w konkursie. Siostra kupiła dla nich różańce i książeczki religijne. 
W pracy było dobrze. Po czytaniu popracowały dzieci trochę w książeczce.
Uczyliśmy się też piosenki na spotkanie ze Św. Mikołajem. Po modlitwie Ko-
ronką poszliśmy do sali maluszków. 

Za zgodą siostry pożyczyłam z pracy chustę animacyjną i tunel (do opieki
nad dziećmi na niedzielę). Wracając do domu zajechałam do galerii i kupiłam
bilet na koncert Luxtorpedy. Bardzo się cieszę z tego, bo to będzie coś tylko
dla mnie ;-), napisałam od razu sms-ka do I., ale niestety I. ze mną nie pójdzie,
bo będzie na kursie, więc będę sama, ale już nie zrezygnuję z tego, koniec
kropka. To czas dla mnie, ja tego bardzo potrzebuję, by się zresetować, by nie
zwariować ;-). W domu zjadłam obiad, odetchnęłam nieco i po 18.00 byłam
już u P. Przekazałam M. bombki, ucieszyła się bardzo. Musiałyśmy obgadać
sprawy związane z naszym prowadzeniem warsztatów z Origami. Zweryfiko-
wać nasze pomysły, co można by zaprezentować paniom nauczycielkom. Po
22.00 byłam w domu. Niczym się wygramoliłam ze spaniem, to zbliżała się
1.00. Dobrze, że jest sobota. 

Sobota 22.11.2014 r. 

ziś zaraz z rana wybrałam rodzinę w Szlachetnej Paczce. Czekałam już
na to przez ostatnie dni, by nie przegapić tego dnia. Wybrałam pierwszą

rodzinkę, z opisem której się zapoznałam. Pani E. samotnie wychowująca
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czwórkę dzieci. Największe ich potrzeby to: kuchenka gazowa, kurtka dla star-
szego syna i buty dla córeczki. Ufam, że sobie z tym poradzimy. Rok temu po-
radziliśmy sobie z węglem to czemu teraz nie miałby nam Pan Bóg pomóc 
w tej sprawie ;-). Oczywiście liczę na pomoc ludzi dobrej woli, którzy będą
chcieli się do mnie przyłączyć. Potem pojechałam do Młodego, co nieco im
pomogłam w domu (w  domu zawsze jest co robić). Po 15.00 byłam już
w domu, szybkie sprzątanko tak z grubsza co nieco. O 18.00 zaś byłam z kolei
u moich dobrych znajomych rodzinki P. Ustaliliśmy z P. że M. (naszej chrze-
śnicy) wspólnie kupimy wózek i lalkę. Ja powiedziałam ile mogę dać, na ile
mnie stać. Zadzwoniła też wolontariuszka, opiekunka rodziny ze Szlachetnej
Paczki. Chwilkę porozmawiałyśmy. Ja nie jestem nowicjuszem, to już piąty
raz jak podejmuję się tego zadania, więc już wszystko wiem co i jak. Za to
pani J. pierwszy raz w takiej roli występuje. Zapewniłam ją, że damy radę, bo
oczywiście nie ja sama. Liczę na wsparcie z góry, że Pan Bóg nie zostawi mnie
z tym samą. I że znajdą się chętni ludzie do pomocy. Pomaganie naprawdę
wciąga. Myślałam, że to będzie tylko jednorazowa akcja, ale jak czas pokazał
nie. Cieszę się z tego. Dzwoniłam do Z. zapytać się, co tam u A. Za tydzień
ma mieć operację guza mózgu. No naprawdę, dziewczyna nigdy nie choro-
wała, aż tu nagle trach, ostro z grubej rury. Wszyscy otaczamy ich naszą mo-
dlitwą. K. z kolei martwi się o mnie, o moje problemy skórne. Oni są naprawę
kochani. Zawsze mogę na nich liczyć. Spać poszłam, jak zawsze po 24.00. 

Niedziela 23.11.2014 r. 

ziś chłodny dzień. Na 9.00 pojechałam do Saletynów, by zająć się pilno-
waniem i zabawianiem dzieci naszych małżeństw. Było ich w sumie sze-

ścioro, a nas „opiekunek” cztery. Dzieciom bardzo przypadł do gustu tunel
oraz chusta animacyjna. Nawet nam fajnie minął czas. Na Mszy Św. byłam
o 14.00, bo po mszy rozdawałyśmy ulotki zapraszające na kurs Nowe Życie 
z Bogiem. Niestety okazało się, że w sumie to prawie po każdej Mszy rozda-
wałyśmy, dzieląc się kto, kiedy. Trochę naprawdę zmarzłam. Miałam dość, 
i byłam troszkę „wkurzona”, bo zawsze są te same osoby, a pozostała część
wspólnoty, jakby „śpi” (nic mnie nie rusza). Późnym popołudniem zadzwo-
nił P. i pogadaliśmy ok. 30 minut. Wyżaliłam się Mu, powiedziałam, co mnie
„boli” odnośnie naszej wspólnoty i tego, jak to jest. Wieczorem zadzwoniłam
do ks. P. do W. z życzeniami urodzinowymi (nieco spóźnione, ale szczere).
Już się prawie zaaklimatyzował w nowym środowisku. Pogadałam też chwilkę
przez tel. z I. Nie pójdzie jednak ze mną na koncert, bo jest odpowiedzialna
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za kurs. Mają mi też coś wyznaczyć z tematów na kurs, zgodziłam się na to,
co inni nie będą chcieli wziąć ☺.

U mamy w odwiedzinach wieczorem była pani Z. i pani B. Wypiłyśmy
po kieliszeczku nalewki miodowej ku zdrowotności przy tej chłodnej po-
rze roku. 

Ok. 4 godz. zeszło mi wyszukiwanie i przygotowanie zimowych deko-
racji na okno, przesłuchiwanie płyt, i przygotowanie się do jutrzejszych zajęć.
Wysłałam e-maila na forum wspólnotowe, najpierw w związku zapraszaniem
i rozdawaniem ulotek przed kursem (to już bez komentarza), a drugiego z za-
proszeniem do włączenia się w akcję Szlachetna Paczka. Postanowiłam też,
zbierać pieniążki na zakup kuchenki. Bo to dość spory wydatek. 

Poniedziałek 24.11.2014 r. 

ziś zaczynam I zmianę, czyli poranną. Pobudka była przed 6.00, ale wsta-
łam po 6.00 nawet budzik zadzwonił, zadzwonił też brat, by sprawdzić

czy wstałam ;-). Po drodze mijałam M., moją koleżankę, która też jechała do
pracy. W pracy nawet było dobrze. Na podstawie ilustracji omawialiśmy
temat Szaruga jesienna, i każde dziecko od dziś będzie uzupełniać swój ka-
lendarz pogody. Omawialiśmy też różne zjawiska atmosferyczne, które wy-
stępują w przyrodzie. Przeprowadziłam zabawę ruchową Słonko świeci – pada
deszcz. Dzieci wykonały ćwiczenia w książeczce, a następnie malowały far-
bami Szara jesień. Kolor szary miały uzyskać mieszając biały i czarny. Cie-
kawe wyszły prace. Potem były zajęcia z rytmiki. 

Na zewnątrz plucha, szaro, buro, brr… jednym słowem brzydko. Po
pracy niestety ledwo patrzyłam na oczy, musiałam się położyć, by choć chwilę
zdrzemnąć się. Niestety albo budzik nie dzwonił, albo ja nie słyszałam, ale
w ten sposób pospałam sobie 2 godz. A miało być tylko na chwilkę. Obudzi-
łam się coś przed 16.00. Po zjedzeniu obiadku (drugiego, bo jeden jadam 
zawsze w pracy), dokończyłam przygotowanie dekoracji na okno i powy-
cinałam gwiazdki. Wspólnie z mamą oglądnęłyśmy Teleexpres. Po 17.00 
najpierw przyjechał brat, a zaraz za nim przyszła pani Zosia do mamy. Dzwo-
niłam wcześniej do Młodego i prosiłam, go, że gdy A. będzie na angielskim,
to by zaglądnął do nas i nam ponaprawiał parę rzeczy (tak to jest, gdy nie
ma w domu faceta i trzeba się posiłkować innymi). I tak: odkręcił stary kar-
nisz w pokoju, potem lampę w kuchni (mogłam ją w końcu porządnie wy-
szorować i umyć), wymienił baterię kranową w kuchni i łazience, bo tamte
już była nieco stare i popsute. Wyciął mi też w moim pokoju kawałek starego
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kabla od Internetu. Zrobiliśmy odczyt stanu licznika gazu, bo mi na jutro
potrzebny jest do gazowni. Wypił szybką herbatę i pojechał po A. Nawet wy-
robił się. 

Po dzisiejszej krótkiej rozmowie z siostrą dyrektor, zadzwoniłam też do
s. E. która jest odpowiedzialna za akcję Jezus 24/7 i w sumie zapisałam się na
cotygodniową Adorację Pana Jezusa przez cały rok. Moje spotkanie z Jezusem
będzie zawsze w poniedziałek w godz. 23.00–24.00. W sumie to się cieszę 
z tego, bo jakiś rok temu pojawiła się myśl, by znaleźć taki czas w tygodniu na
Adorację. Ale zostało tylko na pobożnym moim życzeniu i mówieniu. Aż do
dziś, kiedy to Pan sam zatroszczył się o to. Kiedyś ktoś powiedział, że Bóg naj-
pierw daje pragnienia, by potem móc je wypełnić. Mam nadzieję, że będzie
mnie wspierał w tej posłudze. Zaczynam od najbliższego poniedziałku, już 
za tydzień. 

Wieczorem przeglądnęłam skrzynkę pocztową, poodpisywałam na 
e-maile, powysyłałam też informację o Szlachetnej Paczce do znajomych, ja-
kieś kilkanaście maili. Po 20.00 oglądnęłam „pamelajdę”. Przygotowałam się
do zajęć. Odmówiłam Nieszpory. Na TV Trwam oglądnęłam film A gdyby
tak … Bardzo ciekawy film, poruszający temat wyborów życiowych. Daje do
myślenia, jeśli tylko człowiek chce choć przez chwilkę zatrzymać się i pomy-
śleć nad swoim życiem. Przed 24.00 dostałam sms-ka od L., że ma dla mojej
rodziny nową kuchenkę gazową. Niesamowite, naprawdę, uff odetchnęłam
z ulgą… Największy zakup do Szlachetnej Paczki mam już z głowy. Niestety
w łóżku byłam przed 1.00. 

Wtorek 25.11.2014 r. 

ziś budziki dzwoniły, a nawet powiedziałabym, że darły się jakoś tak
głośno, że zwariować można było. Jak zwykle rano bywa mam problemy

ze wstaniem, ale udało się. Kiedy dzwonił Młody byłam już na nogach ;-)
Nawet jakoś sprawnie wyzbierałam się i o 7.00 wyszłam już z domu. Było
szaro, ponuro i deszczowo. Zresztą cały dzień dziś był taki. Pomyślałam sobie,
że gdy wrócę z pracy to na małą chwilkę położę się, bo odczuwam nieco brak
snu. W pracy było dobrze. Na zajęciach dziś omawialiśmy temat Jak ludzie
przygotowują się do zimy? Przeczytałam dzieciom wiersz M. Kownackiej 
W spiżarni. Prowadziliśmy rozmowę na temat treści wiersza i przetworów
robionych na zimę, co to mogłoby być. Dzieci oglądały też przetwory przy-
niesione przeze mnie ze spiżarni przedszkolnej. Udało się przeprowadzić 
zabawę już znaną dzieciom Słonko świeci – pada deszcz. Uzupełniły też 
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Kalendarz pogody. Z papieru kolorowego wydzieranką zrobiły pracę pt. Prze-
twory. Potem był angielski i zabawy w basenie kulkowym. 

Wracając z pracy wstąpiłam do Biedronki po mój ulubiony chlebek
żytni. Potem pojechałam do gazowni, załatwić sprawę z odłączeniem piecyka
i podałam stan licznika. Pan wyliczył nam wstępne prognozy, miesięcznie
ok. 60 zł. Powiedział też, żeby jeszcze po trzech miesiącach zrobić odczyt
licznika i podać im, by zweryfikować te prognozy. Zajechałam też do Pepco,
by kupić jakąś zabawkę dla K. Nawet udało mi się wybrać coś fajnego i roz-
wijającego, nie takie byle co (kostkę interaktywną). Wracając do domku wstą-
piłam jeszcze na myjnię, bo autko było już dość mocno zaszargane. W domku
mama ugotowała mój ulubiony żurek, pychotka. Mogę go jeść nawet trzy
razy dziennie. Udało mi się też uciąć małą popołudniową drzemkę. Potem
zadzwoniłam do L. w sprawie tej kuchenki. Nowiutka jest do wzięcia. Fan-
tastyczna to wiadomość. Później przyszła pani E., mamy koleżanka. Przez
chwilkę porozmawiałam z nią, podpytywałam ją, co tam dzieje się obecnie 
z jej dzieciaczkami (wszyscy już dorośli oczywiście). 

Cieszę się, bo mama już samodzielnie podnosi tę zoperowaną nogę,
super! Do Szlachetnej Paczki W. przywiózł proszek i słodkości. Wieczorem
telefonowała K. z dobrą wiadomością, iż za nasze grudniowe szkolenie za-
płaci siostra (po 89 zł). Super, dla mnie to duże odciążenie. 

Wieczorem szybko przygotowałam się do zajęć, i jeszcze wykonałam
małe dekoracyjne elementy. Później kolacyjka i „pamelajda”. Siedząc w po-
koju i odpisując na e-maile wysłuchałam bardzo dobrej audycji w Radiu VIA
o Kosmosie. Prowadzi ją ks. J. (wielki pasjonata życia) zapraszając różnych
gości i specjalistów. Dziś było o planetach Układu Słonecznego. Dużo róż-
norodnych ciekawostek na ich temat się dowiedziałam. Co do Słońca, to jest
ono w takiej odległości, że nam nie zagraża. Mówili też, że gdyby było za bli-
sko to by spaliło nas, a gdyby za daleko, nie byłoby życia na ziemi. No nie-
samowite, że tak to Pan Bóg pięknie wszystko stworzył, że jest idealne.
Wybierałam się spać już po 23.00, jednak niestety w łóżku wylądowałam koło
24.00, jak to zwykle u mnie bywa.

Środa 26.11.2014 r. 

ano, jak na mnie to dość sprawnie się wybudziłam. Wstałam o 6.00. Ze-
brałam się, jak co dzień potrzebuję na to ok. 30 min Najbardziej nie lubię

tego momentu, kiedy otwieram szafę i nie za bardzo wiem, w co się mam
ubrać, dlatego też poprzedniego wieczoru staram się wiedzieć mniej więcej,
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co chcę założyć jutro. W pracy, jak co rano z jednym dzieckiem robimy coś
na konkurs – dziś z D. robiliśmy aniołka. Uzupełniły dzieci swój kalendarz
pogody. Powtórzyliśmy również piosenki na spotkanie ze Św. Mikołajem. Zro-
biliśmy też ćwiczenia poranne z użyciem krążków. Dzieci lubią różne rekwi-
zyty. Po śniadaniu, jak co dzień dzieci bawiły się pod okiem pani O., ja zaś
biegałam za poduszką na prezent dla M., i pomocami do zajęć odnośnie za-
wodu – krawcowa. Miało dzisiaj przyjechać do nas Ratownictwo Medyczne,
ale pomylili miejscowości. No niestety, każdemu może się coś takiego przy-
trafić. Na zajęciach dzieciom przeczytałam wiersz L.J. Kerna Igła. Bardzo
dobry tekst. Następnie dzieci wyszukiwały dwa takie same guziki spośród in-
nych. Określaliśmy też atrybuty pani krawcowej na podstawie plansz z zawo-
dami. Odpowiadaliśmy na pytanie: Po co są nam potrzebne ubrania? Potem
mieliśmy zabawę ruchowo-naśladowczą do muzyki Szyjemy. Następnie od-
było się zapoznanie ze znakiem graficznym litery „I, i”. Dzieci wymieniały
słowa, jakie znają zaczynające się na głoskę „i”. W książeczkach dzieci poko-
lorowały literkę „I, i”, potem zaznaczały ją w tekście. Na kartkach miały po-
kolorować jednym kolorem kredki takie same guziki. Do obiadu był czas na
wspólną zabawę. Przy obiedzie porozmawiałam chwilkę z s. M., która ma koło
80 lat, ale jest bardzo sprawna fizycznie, dość ruchliwa i jest bardzo dobrym
człowiekiem. Po pracy podjechałam do gazowni zawieść im druki wypełnione
przez mamę. Potem po drodze pojechałam do Pepco. Uff udało mi się kupić
samochód strażacki dla Sz., mojego chrześniaka na prezent od Św. Mikołaja.
U B. byłam po 13.00. Umówiłam się z nią w poniedziałek, do przeglądnięcia
ubranek H. dla naszej W. Parę wybrałam, by I. mogła sobie może coś jesz-
cze z nich powybierać. O 14.30 byłam już u Młodego. W. spała ładnie w wó-
zeczku, A. szalała z T., a ja wypiłam pyszną kawkę. Po 15.00 zabrałam mamę,
bo rano Młody po nią przyjechał, by mogła zobaczyć w końcu swoją drugą
wnuczkę. Jest zachwycona W. Parę godzin pobyła u nich, ale jakoś dała radę.
Pomogła I. w prasowaniu i przy obiadku. Po drodze podwiozłyśmy A. do
Domu Kultury na zajęcia plastyczne. W domu byłyśmy przed 16.00, zjadłam
mój ulubiony żurek. Zajrzałam na skrzynkę pocztową i  odpisałam na 
e-maile. Już trzy osoby zrobiły przelew na Szlachetną Paczkę. Skoro kuchenka
już jest to może uda się kupić kurtkę dla tego starszego chłopca. Cieszę się.
Potem na pół godzinki dosłownie położyłam się, bo byłam wykończona. Na
18.00 zebrałam się i poszłam do kościoła. Lubię Eucharystię, to czas mojego
umocnienia. Przed Mszą Św. porozmawiałam sobie z Maryją, poprosiłam Ją
o pomoc i wstawiennictwo u Swego Syna w sprawie mojego lewego biodra,
bo od 10 dni, jakoś mnie tak boli. Na tyle na ile mam wiary, liczę na Jej orę-
downictwo. We Mszy Św. dziękowałam za wszystkie łaski i prosiłam o pomoc
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w sprawach mi polecanych oraz o odciążenie mnie, z myśli odnośnie „braku”
pieniędzy. Wracając do domu, wybrałam mamie pieniążki z bankomatu. No
mało jej zostało na koncie. W domu porozmawiałam z nią na ten temat. Jakoś
będzie trudno w tym miesiącu, ale musimy dać sobie radę. Jak nie to będzie
się pożyczać. Nie lubię takich chwil, momentów, w których zamartwiam się,
jak związać koniec z końcem, czy wystarczy na najbliższe dni, do wypłaty,
kiedy jeszcze tej wypłaty w sumie nie mam. Ale perspektywa prawdopodobnie
kupna akumulatora za przynajmniej 200 zł i konieczność kupienia butów na
zimę, nie napawa mnie radością, bo to dość spore wydatki w moim/naszym
budżecie. Ufam, że Pan Bóg nas nie zostawi. Za każdym razem jednak On po-
kazuje, że jest, że nie opuszcza nas, że troszczy się o nasze, moje życie. 

Zadzwoniłam do I. z zapytaniem o przepis na misiowe ciasteczka, które
ona kiedyś piekła A. na urodziny. Ona nie ma, tylko podpowiedziała mi, by
zaglądnąć do Internetu na stronę Wielkie żarcie i tam na pewno coś znajdę.
Mamcia postanowiła wybrać się na spotkanie swojej wspólnoty Neokatechu-
menalnej, dlatego umówiła się z E., która przyjechała po nią. Ja w tym czasie
oglądnęłam moją odskocznię czyli „pamelajdę” (serial Na dobre i na złe).
Nieco czasu dziś zajęło mi przygotowanie pomocy do zajęć na Dzień Pluszo-
wego Misia na piątek (kolorowałam do wiersza 6 misiów i ich przysmaków
oraz misie na dekorację). Zerknęłam do przewodnika, co mamy mieć jutro,
troszkę wprowadziłam zmian w scenariuszu zajęć, zrobiłam to po swojemu.
Załapałam się, jak co tydzień na audycję w Radiu VIA „Gustowna audycja”.
Bardzo ją lubię, bo to audycja z wyszukaną świetną muzyką. Następnie zmó-
wiłam nieszpory, i rozpoczęłam przed kursem Nowennę do Św. Jana Pawła II.
Idę spać, jest po 23.00. Chyba mały sukces!

Czwartek 27.11.2014 r.

pracy ranek podobnie, jak co rano. Na zajęciach przeczytałam dziś
dzieciom opowiadanie I. Salach Zapasy o wiewiórce i wróbelku. Posił-

kowałam się też ilustracjami. Następnie odbyła się zabawa ruchowa do pio-
senki Wiewióreczka. Potem była zabawa matematyczna Ile orzechów ma
wiewióreczka? – praktyczne ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu poprzez
manipulowanie na materiale przyrodniczym. Dzieci uzupełniły też „Kalen-
darz pogody”. Następnie pisały po śladzie literkę „I, i” i kolorowały Królowę
Zimy. Każde dziecko miało ułożyć również z literek napis „zima” wg wzoru.
Bardzo fajnie sobie już z tym radzą, by wyszukać odpowiednie literki. Potem
przyszła już pani K. na zajęcia z Rytmiki. 
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Po pracy zadzwoniłam do pana T. w sprawie wezwania mamy do lekarza
orzecznika ZUS (ma stawić się z początkiem grudnia). Co nieco mi naświetlił
tę sprawę. Ufam, że będzie dobrze. O 18.30 byłam na spotkaniu wspólnoto-
wym. Dziś mój Domek prowadził. Cieszę się, że mam takie miejsce do wzrostu
mojej wiary, do jej umocnienia i podzielnia się swoim życiem. Po 20.00 zaraz
po powrocie zabrałam się od razu do pieczenia misiowych ciasteczek. Zeszło
mi do 22.00. Potem szybkie zerknięcie na jutrzejszy dzień, doszlifowanie sce-
nariusza, co i jak ma być po kolei, przygotowanie pomocy do zajęć. Bardzo
fajną piosenkę pożyczyła mi s. A. i rysunek misia. Spać poszłam po 24.00, nie-
stety… Ja to tak mam, że jak coś robię to na 150 %, angażuję się cała. 

Piątek 28.11.2014 r. 

naszej sali przypięłam gazetkę Dzień Pluszowego Misia. Po śniadaniu 
i dowolnej zabawie, kiedy już dzieci usiadły w kole, każdy ze swoim plu-

szakiem, to mogły przedstawić swojego ulubieńca, opowiedzieć coś o nim.
Potem zaprosiłam ich do wysłuchania wiersza Było sobie misiów sześć. Na-
stępnie wybrane dzieci miały wybrać sobie obrazek misia i to, co misiu chciał
zjeść. Potem do piosenki Miś przyjacielem dzieci tańczyły ze swoimi ulubień-
cami. Następnie poczęstowałam ich kruchymi ciasteczkowymi buziami misia.
Bardzo się im spodobały i smakowały. Chciały jeszcze, ale dla każdego było
po jednym. Dzieciom zrobiłam wspólne zdjęcie z pluszakami. Potem wytłu-
maczyłam im, jak mają zrobić pracę plastyczną „Miś” z kółek origami. Wyszły
wspaniałe misiaczki, każdy inny, każdy wyjątkowy. Ciasteczkami poczę-
stowały też dzieci p. A. z angielskiego, p. O. i s. D. Gdy były zajęcia z j. angiel-
skiego, to jak zawsze połowa grupy w tym czasie była na basenie kulkowym.
Po zjedzeniu obiadku, odpoczynku razem z dziećmi, szybko się zebrałam i po-
jechałam do domu. Po drodze kupiłam tylko chlebek w Biedronce. W domu,
szybko coś jeszcze wrzuciłam „na ruszt” przeglądając skrzynkę pocztową.
Zdjęcia W., które mi I. przesłała, podałam dalej i wysłałam do S. Na dworcu
byłam już po 14.10 i zaraz podjechał Polskibus. Od jakiegoś czasu siadam 
zawsze na dole i tym razem również. Byłam tak padnięta po całym tygo-
dniu pracy, późnym spaniem i wczesnym wstawaniem, że jak tylko ruszył to
ja od razu odleciałam. Nie pamiętam, kiedy mi się przysnęło, nie wiem na-
wet kiedy wjechał na autostradę. Obudziłam się coś koło 16.00, skorzysta-
łam z toalety, potem przekąsiłam owocki, ciasteczko i rodzynki z żurawinką
i znów odleciałam. Obudziłam się dopiero o 17.00 kiedy wjeżdżaliśmy już 
do Krakowa. Zobaczyłam, że dzwonił kuzyn, więc szybko oddzwoniłam, że
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już prawie jestem. Potem odebrał mnie z dworca. Podziwiałam po drodze
oświetlone miasto. Zadzwoniła kuzynka (jego siostra) i nie mogła wyjść z po-
dziwu, że naprawdę jestem w Krakowie. W domu K. wręczyłam prezent, P. zro-
biła kolację, a następnie zyskując dość szybką sympatię i aprobatę K., zdobyłam
Jego zaufanie i pobawiliśmy się razem. No już skończył rok i dwa miesiące.
Spać poszliśmy koło 23.00. 

Sobota 29.11.2014 r. 

7.15 K. zrobił pobudkę. Bardzo dobrze mi się spało i wstałam wyspa-
na. Szybka poranna toaleta, później śniadanko, w trakcie i pomiędzy 

rozmowy. P. pojechała na zakupy, a myśmy zostali w domu. Bawiliśmy się 
i wygłupialiśmy. Potem było oglądanie biegów narciarskich oraz kawka i cia-
steczko. Następnie spanko południowe K., a przy okazji i moje. W sumie to
tak tylko miałam sobie poleżeć, ale się mi przysnęło. Spałam jakieś 2 godz.
Zbudził mnie dopiero tel. od mamy. Potem, gdy wstał K., przywieźli zamó-
wienie naszego obiadku z Chińczyka, które złożyła P. Ja miałam chrupią-
cego kurczaka z frytkami i surówką. Potem wybraliśmy się do Galerii „B.”,
gdzie K. pobawił się w Kreatywnym Świecie, następnie z S. zafundowaliśmy
sobie masaż na macie, na krześle, a na koniec wysłuchaliśmy koncertu, jakiejś
grupy. Koło 19.00 byliśmy z powrotem w domu. Zabawa z K., kolacja i ką-
panie K. No jest to dzieciątko dość niecierpliwe i mocno uparte, chce zawsze
postawić na swoim, ale S. i P. nie dają się uwieść jego szantażom i są stanow-
czy. Sprawdziłam sobie pocztę, na kilka e-maili odpisałam. Miałam maila od
opiekunki mojej rodziny w Szlachetnej Paczce. Ucieszyła się, że mamy już
kuchenkę gazową. Gdy K. zasnął oglądnęliśmy Piratów z Karaibów. S. nie
odpuścił mi i musiałam zrobić Mu masaż. Przed spaniem odmówiłam nie-
szpory, różaniec, później mycie i spać poszłam po 24.00.

Niedziela 30.11.2014 r. 

obudka pierwsza 5.45 (bez ustawionego budzika) zapewne dusze czyść-
cowe ;-). Zadzwonił mi budzik, mimo iż nie był ustawiony. Tak to mie-

wam od jakiegoś czasu. I potem ta właściwa pobudka 8.21 przez K., który 
i tak nam dziś dał dość pospać. Poranna toaleta i umycie włosów, jutrznia.
Śniadanie, z S. wybrałam się na 10.00 do ich Kościoła. Niestety Skoda nie
odpaliła, nawet po kilku próbach. Musieliśmy jechać Blubirdem. Nawet zdą-
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żyłyśmy, choć ja bardzo nie lubię się spóźniać. Potem była akcja odpalania
auta po podpięciu do akumulatora jedno auto do drugiego. Zapaliła sko-
diczka, ale musiał jechać kupić nowy akumulator. O 16.25 miałam PolskiBus
do R. W sumie było dwa odjazdy i ja już zapakowałam bagaż do tego nie-
właściwego, po czym podczas mojego wsiadania do autobusu oświeciła mnie
pani, że to nie ten kurs. Wtedy biegusiem po mój bagaż i na stanowisko już
właściwe. Ludzi jak zwykle sporo, ale udało się i mogłam wrócić do domu.
Autobus przyjechał nawet wcześniej, bo był już przed 19.00. Oczywiście
drogę powrotną również przespałam. Ja to naprawdę nie mam problemu ze
snem. Po godzinie obudziłam się, dzwonił Młody więc przez chwilkę poroz-
mawialiśmy. Na kolację zjadłam pysznego gołąbka, które zrobiła mamcia.
Potem zaglądnęłam do przewodnika metodycznego i wybrałam tydzień 
o Teatrze. Następnie przygotowywałam zestawy na warsztaty z origami, roz-
dzielając potrzebne kółeczka do przygotowanych przeze mnie prac. Trochę
mi z tym zeszło, ale widzę co już mam, a czego mi jeszcze brakuje. Odmówi-
łam nieszpory i wybrałam się do łazienki. Niestety nie udaje mi się iść spać
wcześniej. W łóżku byłam pół godziny po północy. Szybkie akty strzeliste,
podziękowanie za dzień i skierowałam do Niego prośbę o dobrą noc. Popro-
siłam Pana Boga (jak to u mnie bywa dość często), bym mogła wyspać się
jakby podwójnie, w tak krótkim czasie. 

Poniedziałek 1.12.2014 r. 

ano budziły mnie trzy budziki. Kiedy parę minutek po 6.00 zadzwonił
mój brat, by mnie budzić, ja byłam już na nogach. Jestem z siebie dumna.

O 7.10 byłyśmy już (ja z mamą) w szpitalu na pobór krwi. Kolejka trochę
była, szło bardzo powoli. Musiałam napisać sms-a do siostry dyrektor, że
będę niestety później, bo ok. 8.30. Napisała Ok. Spotkałam tam I. ze wspól-
noty, był z tatą też na badaniach. Dał mi 200 zł do Szlachetnej Paczki. Dziś
strasznie było zimno, szczególnie przez ten wiatr, który potęgował odczucie
zimna, mrozu. Pod blokiem zrobiłam jeszcze mamie szybkie zakupy i wysa-
dziłam ją pod blokiem. W pracy ok. Dzieci wysłuchały wiersza J. Kulmowej
Teatr żywy, wyjaśniliśmy sobie pojęcia aktor, scena, kurtyna, kulisy, widow-
nia. Zabawa ruchowa Co robisz? dała dzieciom dużo radości. Przeprowadzi-
łam też zabawę Powiedz zdanie z usłyszanym słowem oraz Prawda czy fałsz?
Potem pracowały w książeczce wykonując zadania. Następnie, jak co dwa 
tygodnie przychodzi na zajęcia pan J. z dykcji. Dzieci bardzo lubią te zaję-
cia, mają dużo radości i śmiechu. Była jeszcze rytmika. K. zrobiła zakupy 
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mikołajkowe dla siostry. Fajnie, cieszę się, że znów i to nie było na mojej gło-
wie. W domku koło 14.00 położyłam się na chwilkę, ustawiłam budzik na
kilkadziesiąt minut, aby się zdrzemnąć. No niestety spałam trochę dłużej.
Przed 16.00 się zebrałam i zjadałam drugi obiadek. Umieściłam na stronie
Bliżej Przedszkola relację z obchodów Dnia Pluszowego Misia i zdjęcia.
Potem przelałam wodą, jak co poniedziałek storczyki. Dostałyśmy dzisiaj
kartkę z życzeniami świątecznymi od cioci R. z Australii i dołączone 100 do-
larów ;-). Niesamowite, jak to Pan Bóg znajdzie sposób, by przyjść mi z po-
mocą. Młody zaglądnął na chwilkę, i zaglądnął do mojego akumulatora, dolał
też oleju. Dzięki mu wielkie za to, że mi tak pomaga. Zadzwoniłam do Z.,
dopytałam się, jak tam A. po operacji guza mózgu. Potem kolacja, pamelajda,
ok. 21.00 wykąpałam się. O 22.00 poszłam przepalić auto, zapaliło. Przed
23.00 pojechałam do Domu Diecezjalnego Tabor na Adorację Pana Jezusa.
Niesamowita godzina, cisza, spokój i On – Bóg ukryty, ale bliski. Słowa 
zapewnienia o Jego obecności w moim życiu. To najlepiej wykorzystana go-
dzina w ciągu dnia i tygodnia. Po 24.00 byłam już w łóżku. Otuliłam się cie-
plutką polarkową pościelą. 

Wtorek 2.12.2014 r. 

ziś w pracy zapoznałam dzieci z opowiadaniem Cz. Janczarskiego Ko-
łysanka dla małego Kajtka. Potem była zabawa ruchowa do muzyki pt. 

Taniec lalek. Następnie przeprowadziłam analizę i syntezę głoskową wyra-
zów „lala, lalka” oraz zapoznałam ich z zapisem graficznym głoski „L, l”.
Dzieci układały też napis „lalka” wg wzoru. Potem była praca dzieci z książką,
j. angielski i zabawy w basenie kulkowym. Zwolniłam się dziś wcześniej 
z pracy, bo miałam wizytę najpierw u lekarza chirurga, a potem u onkolog.
Najgorsze jak dla mnie to jest to czekanie, a lekarz ma jakieś przerwy, czy
gdzieś wychodzi, a mi czas ucieka… w sumie minutę byłam w gabinecie, bo
palce już przestały mnie boleć, jest ok., tylko miałam się pokazać lekarzowi.
Następnie szybko, bo była już godz. 13.00 pojechałam na L. do MM., bo 
miałam wizytę u pani dr onkolog. Tu też kolejka była obsunięta, ale jakieś
40 min. Pani doktor zobaczyła wyniki USG, zbadała mi piersi i powiedziała,
że jest w porządku jeden guz się zmniejszył, a drugi jest taki sam, ale jest ok.
Dała mi też od razu skierowanie na następne badania za rok. Później podje-
chałam do Młodego, zaglądnął mi co nieco do auta, niby jest ok. Od niego
już byłam nieco spóźniona pojechałam do Domu Kultury na P., by pomóc
dziewczynom przypinać prace na wystawę zimową z Origami. Byłam nieco
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po 16.00, jak się okazało byłam pierwsza. Tam nieco nam zeszło, bo tych prac
było ponad 300. Ja miałam czas do 17.30. I. podała mi „chemię” do Szla-
chetnej Paczki. Wracając zabrałam M. podrzucając ją pod dom, bo jecha-
łam akurat na spotkanie naszego „domku przyjaciół” ze wspólnoty. Dziś
spotkanie było u S. o 18.00. W domu byłam po 20.00. Cosik zjadłam, zała-
pałam się nawet na jedną pamelajdę. Potem zerknęłam, co mam robić jutro
w przedszkolu. Dobrze, że mam na popołudnie, to nie ma wtedy dużo zajęć.
Dam radę. 

Środa 3.12.2014 r. 

ano pobudka, mama musiała mnie dobudzić. Dziś mama miała umówio-
nego lekarza orzecznika ZUS na 8.10, w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

należącego się jej po operacji. Wcześniej złożyłam stosowne dokumenty i po-
danie. Wyjechałyśmy nawet wcześniej, ale jak to tam ścisk, aut pełno, nie ma
gdzie wcisnąć auta. Wysadziłam mamę pod budynkiem, nieco się zdenerwo-
wałam i pospieszałam ją, bo nadjeżdżało następne auto, a tu droga jednokie-
runkowa, zobaczyłam miejsce wolne, gdzie można by zaparkować i tak jakoś
wyszło, nie chciałam, ale no zdenerwowałam poprzez to i mamę. U lekarza
orzecznika było dobrze. Dostała zasiłek na pół roku. Ok. 9.00 byłyśmy już 
w domu, po drodze zrobiłam jeszcze zakupy. Przyszła pani Z. na kawę. Do
pracy pojechałam na 11.00 i byłam do 16.00. Kontynuowałam czytanie dzie-
ciom opowiadania o wróbelku. Potem z kart artystycznych dzieci wykonały
kukiełkę czerwonego kapturka. Pobawiliśmy się też w zabawę ruchową Pająk
i pająk akrobata. Troszkę dziś dzieci były rozrabiające. A szczególnie J. jest
wciąż niepokorna, nie słucha, wygłupia się, z wszystkiego robi żarty. Uważa,
że jest zabawna i najmądrzejsza, ona wie wszystko lepiej. Przekazałam zapro-
szenie wujkowi J. na wystawę prac Origami, gdzie J. dostała dyplom i nagrodę,
a R. dyplom. O 18.00 byłam w kościele, jak zwykle w Adwencie o tej porze są
roraty, z lampionami było tylko troje dzieci (rodzeństwo). Szkoda, że dziś ro-
dzice nie prowadzą dzieci do Kościoła, że nie uczą ich takiej powinności. Sama
nie wiem, co jest tego powodem? Dawniej i moja mama pracowała, i było pole
do obrobienia, ale zawsze pamiętam byliśmy w kościele w tygodniu na różańcu
w październiku i litanii na majówce. Prosto z kościoła pojechałam do P. Za-
wiozłam lalkę do prezentu dla M. i rozliczyłam się z P. Co nieco pogadałam.
W domu byłam przed 21.00. Zdążyłam napisać e-maila do A. z okazji Jego
urodzin. Zerknęłam do przewodnika, co mnie i dzieci jutro czeka. Wieczorna
toaleta, nieszpory i niestety dziś również poszłam spać koło północy.
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Czwartek 4.12.2014 r. 

ziś na zajęciach przeczytałam dzieciom opowiadanie R. Zając Święty Mi-
kołaj. Rozmawialiśmy o treści opowiadania i o prawdziwej historii Św.

Mikołaja. Śpiewaliśmy też piosenkę z elementami ruchu Będę biec. Zabawa
spostrzegawcza Czyj to cień? – zabawa z cieniem przy użyciu lampki. Praca
z książką. „Mitra i pastorał – malowanie farbami według wzoru. T. zadzwonił,
bym jeśli mogę podjechała i zabrała A. ze szkoły. Pani ze świetlicy bardzo
wychwalała A., że bardzo miła, ułożona dziewczynka. Zrobiłyśmy też zakupy
w Lidlu i Realu. Koło 15.00 byłyśmy w domu. Co nieco zjadłyśmy, później
Młody odebrał A. Na 16.45 mama miała wizytę w szpitalu u pani doktor en-
dokrynolog. Wyjechałyśmy koło 16.20, ale oczywiście prawie całe miasto
było mocno zakorkowane, po drodze kombinowałam, by dotrzeć do celu 
jak najszybszą drogą i nawet udało się. Wizyta przebiegła pomyślnie. Gdy
wyjeżdżałam z zaparkowanego miejsca przepuścił mnie kierowca, jak się oka-
zało to był to mój brat. W domu kompletowałam jeszcze zestawy do warsz-
tatów z Origami. Dziś to ledwo żyłam, taki trochę zwariowany dzień. Szybki
prysznic koło 22.00, oglądnięcie kolejnego odcinka serialu Dawid. Odnio-
słam dzisiaj wielki sukces, bo spać poszłam o 23.05. 

Piątek 5.12.2014 r. 

pracy dziś rano był teatrzyk z przedstawieniem o Świętym Mikołaju.
Potem czekając na przybycie Św. Mikołaja do naszej grupy wycinaliśmy

elementy do prezentu dla babci i dziadzia. Potem pobawiliśmy się w zabawę
Rób to co ja, nie rób tego co ja. No i w końcu doczekaliśmy się na spotkanie
ze Św. Mikołajem. Dzieci przywitały Go wierszykami i piosenką. Cieszyły się
z otrzymanych prezentów. Ci najbardziej rozrabiacy dostali prezenty na sam
koniec ze słowem pouczenia na przyszłość. Na koniec zrobiliśmy sobie pa-
miątkowe zdjęcie. Dziś też odebrałam A. ze szkoły. W domu zjadałyśmy pie-
rożki – pyszne (mamcia zrobiła). Potem musiałam wziąć tabletkę na ból
głowy, bo mi mocno dokuczała. Położyłam się nawet na chwilkę, A. oglądała
bajkę i była z babcią w pokoju. Obudziło mnie borowanie sąsiada z dołu (re-
mont mieszkania). Koszmar, taki huk, współczuję mamie, kiedy takie dźwięki
słyszy przez cały dzień, będąc w domu. Ok. 17.00 P. zabrał auto do zakładu
na „przeglądnięcie”, bo coś szwankowało. Po 17.00 mama wymyśliła, że 
upieczemy ciasteczka z maszynki dla chłopaków z zespołu. A. bardzo mi po-
magała. Ok.19.00 P. odwiózł mi auto. Wygrzebałam się i pojechałam na kon-
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cert Luxtorpedy do klubu Black & White. Gdy udało mi się zaparkować i po-
szłam pod klub to zobaczyłam na zewnątrz dość długawą kolejkę ludzi, ocze-
kujących na wejścia na koncert. Stałam tam chyba dobrych 15 min, ale przed
20.00 udało się i weszłam do klubu. Czekając na rozpoczęcie, zauważy-
łam idącego R.D. Zaczepiłam Go mówiąc, że może po koncercie uda się na
chwilkę spotkać i zamienić parę słów. On uznał, że lepiej przed, no i zabrał
mnie ze sobą na górę do ich lokum. L. na mój widok powiedział, że „nie
miało być żadnych kobiet”. Ja zapewniłam, że tylko na chwilkę. Przekazałam
im ciasteczka. Udało mi się, bo chłopcy podpisali mi się na płycie i L. złożył
swój podpis na książce. R. powiedział, że za miesiąc będą kolędować u nas 
w R. Znajdę ich gdzieś w Internecie. Koncert podobał mi się, choć chłopcy
robią niezły łomot tą muzyką. Teraz już znałam niektóre teksty to było mi
łatwiej. Nie stałam, jak cielę. Z koncertu wyszłam ok. 23.00, bo jutro jestem
już na kursie. W domu zrobiłam troszkę szumu rozmawiając z mamą i obu-
dziłam panią M., która jest na naszym kursie, a śpi u nas do niedzieli. Przyje-
chała spod J. Spotkałyśmy się w D. we wrześniu podczas spotkania świeckich
współpracowników Saletynów. No i tam się jakoś zgadałyśmy w tym temacie.
Zerknęłam szybko jeszcze co jutro mnie czeka, co mam w głoszeniu. Spać
poszłam koło północy.

Sobota 6.12.2014 r.

6.30 pobudka, mycie włosów, ogarnięcie się, obudzenie pani M., śnia-
danko. Po drodze zabrałyśmy A. i A. Zdążyłyśmy na poranną modlitwę

o 8.00. Cieszę się z tego czasu bardzo, blok tematyczny najpierw trwał do
13.00, potem była przerwa do 15.00. Zamówiliśmy sobie pizzę, i później 
tematy były do 16.00. Dla chętnych była spowiedź, i w tym czasie przerwa.
Dzień zakończyliśmy Eucharystią ok. 18.00, po 19.00 był już koniec i w domu
byłyśmy ok. 20.30. Pogadałyśmy chwilkę z panią M., głównie w temacie
wiara. Lubię takie rozmowy. Musiałam jeszcze nieco zerknąć na mój jutrzej-
szy temat, napisanie z dwóch jednego. Koło północy spanko. 

Niedziela 7.12.2014 r. 

obudka jak poprzedniego dnia wcześnie rano, śniadanko, na 8.00 już 
byłyśmy. Po drodze zabrałyśmy dziewczyny. Mój temat do wygłosze-

nia miałam dopiero koło 12.00, więc czas podczas przerw wykorzystałam na
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rozmowy z uczestnikami kursu. Nie mam problemu, by podejść i zagadać.
Dobrze mi się dziś głosiło. Koniec kursu był o 13.00 Eucharystią, podczas
której modliłam się za ks. M., bo wczoraj były Jego urodziny a dziś obchodzi
imieniny. Po Mszy Św. była mała agapa dla chętnych i mających troszkę jesz-
cze wolnego czasu. Po 15.00 zmykałam, zaglądnęłam do K. po Avon, a potem
do domku. W domu byli A. i T., jechali do O. I. i W. są znów w szpitalu, na
obserwacji w związku z tym serduszkiem. Wieczorem złapałam na chwilkę
oddech, herbatka i ciasteczko, a już po 17.00 przyjechali po nie M. i P. i poje-
chaliśmy do P. na Św. Mikołaja. Prezenty podaliśmy M. na balkon. Ile radości
było, i jakie zaskoczenie dzieci, gdy zobaczyły te upominki, fajnie było na nie
patrzeć. Poczęstowani zostaliśmy pyszną sałatką i kawką, herbatką, co kto
chciał. Pośmialiśmy się do bólu brzuchów, bo poszukiwali mi jakiegoś narze-
czonego he, he ;-) u nich i z nimi zawsze jest wesoło. Koło 21.00 byłam już 
w domu. Przygotowałam się na jutrzejszy dzień w pracy. Zaczynam II zmia-
nę, więc luzik, nie ma tego dużo i jest bardziej luźniej. Wysłałam sms-ki do
brata i bratowej z info, że jutro jest godz. łaski między 12.00–13.00. Młody
odpisał, że wie o tym. Przygotowałam jeszcze zestawy do Origami i jak to 
w moim przypadku, można się domyślić, że spać poszłam około północy,
a raczej już po północy.

Poniedziałek 8.12.2014 r. 

ano przed pracą podjechałam do Caritasu, do Saletynów, by zostawić
tam ubrania dla potrzebujących. Pani Z. przyszła akurat do mamy na

kawkę. W pracy było w porządku. Przed rozpoczęciem dnia pracy zagląd-
nęłam do kaplicy, by jak co dzień prosić Pana Jezusa o potrzebne siły dla
mnie, bym była dobrym nauczycielem, wychowawcą. Dziś w godzinie łaski
pomiędzy 12.00 a 13.00, wołałam do Pana za wstawiennictwem Matki Bożej
o potrzebne łaski dla naszej W. i całej rodzinki, dla tych, którym obiecałam
moją modlitwę i dotyczą ich sprawy trudne. Po odpoczynku kontynuowałam
czytanie dzieciom opowiadania o wróbelku. Dzieci lubią to i naprawdę są 
zasłuchani. Przeprowadziłam zabawę ruchową Złap piłeczkę. Dzieci zrobiły
też dwa ćwiczenia w książce, a potem zrobiłam jeszcze z nimi zabawę palusz-
kową Auto – utrwalenie przeliczania do 5. Później były zabawy dowolne
w sali u Maluszków. 

W domu byłam ok. 16.30 i zjadłam, jak co dnia drugi obiad. Dziś posy-
pało lekko śniegiem. M. zadzwoniła czy mogłabym być u nich nieco wcześ-
niej, by przypilnować im dzieci. O 17.50 byłam już u nich. Od 18.00 do 19.00
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załatwiali sprawę z autem. M. miała stłuczkę i był u nich pan z tego zdarzenia.
Potem zrobili pyszną kolację – parówka w roli głównej. Z M. zrobiłyśmy
szybkie pakowanko jeszcze do zestawów z Origami. Ok. 21.00 byłam już 
w domu. Co nieco złapałam oddechu i o 21.30 wzięłam szybki prysznic,
potem jeszcze zaglądnęłam do przewodnika, na przedstawione propozycje
na dzień jutrzejszy. Szału nie było, więc pomyślałam sobie, że zrobię co in-
nego. Napisałam do mojego dobrego znajomego ks. M., kiedy by miał czas
bym mogła zadzwonić (przy okazji Jego imieniem i urodzin). Napisał, że
jutro ok. 19.30. Wyszykowałam się i na 23.00 pojechałam na dyżur z Panem
Jezusem na Tabor. Dziś było nieco trudniej, taka jakaś byłam strasznie zmę-
czona, że hej. Prawie, bym przespała całą godzinę, gdyby nie obecność pana
M. Wolno mi szło, byłam padnięta jednym słowem. Powiedziałam Panu Jezu-
sowi, tylko tyle, że jestem. Wykrzesałam nieco sił i przeczytałam fragment 
z Pisma Świętego, jak też zmówiłam jedną tajemnicę Różańca Świętego. 
W domu byłam 20 min po północy i zaraz padłam w łóżku, nie zdążyłam
nawet za dużo pomyśleć. Podziękowałam tylko Bogu za dzień i wezwałam
wstawiennictwa Św. Michała Archanioła o ochronę. 

Wtorek 9.12.2014 r. 

o 8.00 wstałam, umyłam włosy, zjadłam śniadanie. Po drodze jadąc do
pracy wstąpiłam do M. po produkty, zatankowałam na stacji, na PTHW

kupiłam wstążkę i papierowe serwetki. W pracy dziś było w porządku. Pod-
czas przerwy usiadłyśmy wszystkie (nauczycielki) i poustalałyśmy wszelkie
sprawy związane z Jasełkami i spotkaniem opłatkowym z rodzicami. Po po-
łudniu było czytanie Przygód wróbelka Elemelka. Dzieci powycinały też ko-
lejne elementy do prezentu dla babć i dziadziów: włosy do aniołków i buzie.
Utrwaliliśmy sobie piosenkę W lichej stajni. Mama A. dała mi kilka worków
różnych rzeczy, ale nie dam rady nawet tego przeglądać, więc odwiozę je od
razu jutro do Caritasu. Wracając pojechałam na Z. i po drodze zajechałam
do Leclerca (większe zakupy) i wymieniłam te 100 dolarów, które otrzyma-
łam wczoraj od cioci. Potem jeszcze wstąpiłam do Tesco (specjalnie po krem
Nivea dla mamy na Jej urodzinki). Jadąc słuchałam audycji w Radiu VIA 
o zdrowym odżywianiu się, która bardzo spodobała mi się. Była pani, która
mówiła o swojej nowej książce Od lekarza do kucharza. U B. (Cz.) byłam 
ok. 17.30, Wojtuś powynosił mi te wszystkie rzeczy do Szlachetnej Paczki do
auta. Auto wyglądało jak bus, wszędzie worki, paczki i reklamówki, cały ba-
gażnik i tył i przód auta. Chwilkę posiedziałam, pogadaliśmy sobie, popijając
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pyszną kawkę. Po drodze ugadałam się z A. R. po odbiór kolejnych rzeczy
do Sz. P. W domu byłam ok. 19.00. Przez 20 min wnosiłam te różności do
domu – góra-dół, góra-dół… itd. Miałam już naprawdę dość, ledwo zipałam,
dobrze, że Pan Jezus kilka lat temu uzdrowił mi kręgosłup, bo nie dałabym
rady tyle tego wszystkiego teraz dźwigać. Próbowałam dzwonić do M., ale
nie odbierał. Po 20.00 przyjechał P. przywiózł cukier i mąkę do Sz. P. Za-
dzwoniłam do I. czy czegoś Jej nie potrzeba, czy potrzeba zaglądnąć do nich
jutro do szpitala? Po drodze kupiłam dla I. sok Kubuś i banany. Podeszłam
też do bankomatu i wybrałam kasę – 500 zł. Zadzwoniła do mnie jeszcze
A.D. w sprawie Sz. P. Napisałam jeszcze e-maila do K. z zamówieniem Avon.
Po 22.00 odezwał się ks. M. i oddzwoniłam do Niego. Porozmawialiśmy ze
sobą ok. 50 min choć więcej to ja gadałam, jak zwykle. Szkoda, że nie mogę
tak na żywca z Nim pogadać (kiedyś był moim stałym spowiednikiem), no
ale to i tak zawsze coś. Za czym gonisz tak? – zapytał, no fakt za czym? Czego
chcę, czego szukam? Ten ostatni czas, jest dość napięty dla mnie, bo staram
się dopiąć sprawy, do których się zobowiązałam. Wypełniłam też ankietę 
w Internecie dotyczącą wyjazdów i języka obcego. Poszłam spać bardziej
przed 1.00 niż po 24.00.

Środa 10.12.2014 r. 

ano dostałam tel. z Orange, że mogę dostać nowy tel. i tablet jeśli prze-
niosę numer tel. do nich. Muszę to z Młodym obgadać, ponieważ tel. jest

na Niego i jesteśmy w innej sieci. Szybkie ogarniecie się, wyniosłam jeszcze
nieco rzeczy do auta i zawiozłam do Caritasu. Potem szybciutko do szpitala.
Zawsze to chwilkę mogła I. z kimś pogadać. Byłam tam chyba ok. 40 min 
a potem już prosto do pracy. Dziś dzieci po przeczytaniu opowiadania skła-
dały sukieneczkę aniołkowi z papierowych kółeczek Origami i kleiły na niej
falbankę. Przećwiczyłam również z chłopcami taniec pasterzy na Jasełka do
piosenki Był pastuszek bosy. Miałam też troszkę zabiegania, z tymi papie-
rami z Combidaty (projekt uczelni Uniwerku ze środków unijnych), wiedzia-
łam, że tak będzie… jak ja nie lubię całej tej papierologii. Zadzwoniłam i pani
mi wyjaśniała, co i jak to ma być. Chciałam, aby już ten dzień się skończył,
naprawdę. Prosto z pracy pojechałam do SP nr 17, by tam o 17.00 przepro-
wadzić razem z M. warsztaty z Origami. Nikogo jeszcze nie było, więc zaczę-
łam wypełniać papiery dla Combidaty. Potem jakoś warsztaty poleciały, choć
miałam mocno dość, Uśmiechałam się, ale w środku byłam padnięta. Przyszło
ponad 30 osób. Tematyka związana byłą ze Świętami Bożego Narodzenia.
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B. przywiozła mi lalki do Sz. P. Potem prawie na styk pojechałam do Salety-
nów na 19.00 na Liturgię Pokutną. Ogromnie się cieszę, ponieważ mogłam
doświadczyć dziś miłosierdzia Pana Jezusa, Jego podniesienia w sakramencie
spowiedzi świętej. Potem pozbierałam jeszcze rzeczy do Sz. P. co kto przy-
niósł, trochę tych rzeczy się pozbierało. Po spotkaniu pojechałam no nie 
od razu do domu, ale do Kasi również po przygotowane rzeczy do paczki.
W domu byłam po 21.30, zaczęłam wnosić z grubsza rzeczy z auta. Jakaś pani
grzebała w śmietniku, zapytałam czy czegoś konkretnego nie potrzebuje, bo
mogę Jej dać. Ona była w szoku, bo nie spodziewała się o tej porze jakiejś
pomocy, a tu proszę… Dałam jej sporo rzeczy spożywczych. Bardzo dzięko-
wała mi i błogosławiła ze łzami w oczach, a to przecież żadna moja zasługa,
ja tylko byłam jakimś małym pośrednikiem. Tej rodzinie nie ubędzie, 
a komuś można pomóc, sprawić, że wleje się w Jego serce nadzieję, pojawi
się uśmiech na twarzy. Zjadłam kolację, potem zobaczyłam, co czeka mnie
i dzieci jutro w pracy. Napisałam sobie kilka karteczek z informacjami na ju-
trzejszy dzień. Przeliczyłam pieniążki, które udało mi się uzbierać dla tej ro-
dzinki i w sumie było tego 1880 zł, ale pomyślałam sobie, by podzielić się
tymi pieniążkami z innymi. Rodzinie dałam 1400 zł do koperty, a za resztę
chcę kupić troszkę rzeczy jeszcze do Domu Dziecka. Weszłam na ich stronkę
i wydrukowałam listę potrzebnych dla nich rzeczy. Trochę myślę, że weź-
miemy z tych tu, aha i jeszcze oddaję troszkę dla rodziny chłopca z naszego
przedszkola. No i I. wspomniała dziś o wujku B., któremu też, by się przydało
kilka rzeczy, bo żyje bardzo ubogo (spożywka). Myślę, że damy radę. Każdy
będzie zadowolony. Cieszę się, że tak to ładnie wszystko się potoczyło. Chyba
lubię innym pomagać. Po północy poszłam się myć i po 1.00 spać. Ubolewam
nad tym trochę…

Czwartek 11.12.2014 r.

ziś zaczęliśmy w przedszkolu czytać nowe opowiadanie C. Collodiego 
Pinokio. Potem dzieci układały i opowiadały historyjkę obrazkową. 

Uczyliśmy się też kolędy na Jasełka z pokazywaniem Jezus, Jezus malusieńki.
Kolejny dzień wycinaliśmy elementy na upominek dla dziadków. Po pracy
wysłałam też świąteczną kartkę z życzeniami i podziękowaniem dla cioci za
pieniądze. O 18.00 byłam na Eucharystii, cieszę się bardzo z tego spotkania.
Dla mnie to wielkie umocnienie, z Eucharystii czerpię siły do zmagań, do 
pracy, do tego wszystkiego. Potem po 19.00 zrobiłam segregację tych wszyst-
kich podarków na Szlachetną Paczkę. Trochę tego było, cały pokój „zawalony”. 

251

M S Z

D

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 251



Naprawdę sporo tych rzeczy, wszystkie potrzeby tej rodziny zostały spełnione
i to w nadmiarze (i to już po podzieleniu się z innymi potrzebującymi). Udało
się to wszystko dzięki tak wielu wspaniałym, dobrym ludziom o wielkim
sercu i wrażliwości! Po 20.00 byli u mamy ludzie ze wspólnoty i też daliśmy,
co nieco dla wielodzietnej, ubogiej rodziny (spożywka). Segregując i porząd-
kując te dary oglądałam kątem oka Ojca Mateusza. Później zaczęłam pisać
list do tej rodziny, kilka słów wyjaśniając całe kulisy tej akcji. Wyszło mi 
2 strony A4, tak, tak wiem, potrafię się rozgadać – rozpisać ;-). O 22.00 jak,
co czwartek oglądałam kolejny odcinek Dawida. W ramach pokuty pomo-
dliłam się Psalmem 20. 

Zaczęłam dopiero od dziś słuchać rekolekcji internetowych niestety
wszelkie inne już troszkę zaspałam, bo już się odbyły, ale w Gościu Niedziel-
nym wyczytałam o takich i cieszę się, że choć w taki sposób mogę nieco przy-
gotować się na Święta Bożego Narodzenia. Rekolekcje w kościele i w sieci
„ADVENTure. Rekolekcje w wielkim mieście” dla: zabieganych, wiecznie
spóźnionych, nieco pogubionych i zapracowanych (tu się odnalazłam). Bę-
dzie to wybranie się w niezwykłą podróż śladami: Maryi, Józefa, Jana Chrzci-
ciela, Elżbiety i Zachariasza oraz Mędrców a w tę podróż zabiorą nas: Darek
Malejonek, Marek Zając, Małgorzata i Marek Nowiccy, s. Judyta Pudełko, To-
masz Rożek i kard. Kazimierz Nycz. Zawsze to coś, lepsze niż nic. 

Piątek 12.12.2014 r. 

pałam dziś do 8.30. W pracy było dobrze. Po południu, po zabawie dzieci
słuchały Pinokia. Śpiewaliśmy kolędy, szlifując na Jasełka. Pracowały też

dziś z  książeczkami. Kończyliśmy już wycinanie elementów na prezent.
Potem zrobiliśmy ocenę zachowania dzieci, odmówiliśmy też Koronkę do
Bożego Miłosierdzia i poszliśmy do Maluszków po 15.00. Ucieszyło mnie to,
iż R. zapytała się mnie Czy będziesz dziś z nami? Jasne, że tak, jak co dzień.
To był znak, że dzieci choć trochę mnie lubią, choć wydaje mi się, że czasami
jestem taką „zołzą” dla nich, bo ciągle coś od nich wymagam, strofuję, bo
zależy mi na nich bardzo. 

Wracając z pracy wstąpiłam jeszcze do T. (kupiła dwie pary kozaczków
dla dziewczynki – śliczne). Posiliłam się w domu pierożkami (mistrzostwo
świata w wykonaniu mojej mamy, pycha place lizać). Ok. 17.00 przyszła 
A. i G. z drugiej naszej wspólnoty, by pomóc mi przy pakowaniu paczek do
Szlachetnej Paczki. Mama poczęstowała ich pysznymi pierożkami. Zeszło
nam do 19.30 i to cały czas we trzy pracowałyśmy. Każda paczka musiała być
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oklejona specjalnym kodem tej rodziny. Fajnie, bardzo się cieszę, to ogromna
dla mnie pomoc ze strony dziewczyn. Dobrze, że w środę zgadałyśmy się 
w tym temacie. Dostały od mamy po aniołku, które ona sama szydełkowała.
Wyszło w sumie 26 paczek + kuchenka gazowa, którą jutro od razu odbieram
od L. i zawozimy do magazynu. Autem posłuży mi P., który sam się zadekla-
rował, to bardzo miłe. Niech dobry Bóg im wszystkim, ludziom, dobrej woli
pobłogosławi. 

Sobota 13.12.2014 r. 

pałam dziś prawie do 9.00, budziki nie dzwoniły ;-) super chwila. Po śnia-
daniu zadzwoniłam do cioci do A., by podziękować jej za nadesłane ży-

czenia i podarunek (pieniądze) ;-). Wujek ubierał akurat choinkę, my pewnie
ubierzemy za tydzień. Poszłam na miasto, by pochodzić troszkę za butami,
tak bardzo nie lubię kupować. Najlepiej, by ktoś mi kupił i przyniósł do domu.
Nie było mnie chyba ok. 2 godz. Trochę pomierzyłam tych butów, ale nic nie
kupiłam. Albo są fajne, ale za drogie na mnie od 200 do 370 zł, albo byle jakie.
Za to kupiłam spodnie, bo już nie mam w czym chodzić. Zjadłam obiadek
i zaraz przyjechał P. busem po te paczki. Zapakowaliśmy nawet sprawnie, bo
przyjechał z kolegą. Pojechaliśmy do L. po tę kuchenkę, a potem na magazyn.
Tam chwilkę porozmawiałam z opiekunką mojej rodziny, opowiadałam, jak
to było z przygotowaniem. Ja to, jak zawsze w biegu i szybko, szybko ;-) cieszę
się, że udało się spełnić wszystkie marzenia wybranej przeze mnie rodziny.
Ok. 15.00 zjadłam pierogi, potem zjechałam do piwnicy, by zobaczyć czy są
tam kwiaty na cmentarz dla taty, ale chyba zostawiliśmy u brata. Jutro muszę
to sprawdzić, gdy będę u nich. Zadzwoniłam do ks. M. z prośbą, by jeśli może
jutro czy w tygodniu przyjechał do mamy, bo chciała się wyspowiadać. Po-
wiedział, że może jutro byłaby taka szansa ok. 14.00, spoko nam pasuje.
Potem miałam troszkę czasu wolnego dla siebie ☺ poczytałam c.d. książki
Hak pośrodku nieba. Oglądnęłam też film Francuski pocałunek, lekka komedia
romantyczna. Później w Internecie wysłuchałam rozważania na dziś rekolek-
cji Adventure. Szybko umyłam się i pomodliłam Słowem Bożym. Pan poprzez
swoje Słowo mówił mi o dziękczynieniu – „Trwajcie gorliwie na modlitwie,
czuwajcie na niej wśród dziękczynienia”. (Kol 4,2) To się, jakby potwierdza,
bo w książce – świadectwie 15-letniej Giulii chorej na raka, która postanowiła
napisać Koronkę czystego dziękczynienia dla Pana… „Dziękuję Panie” i tyle.
No więc widzę i odczytuję, iż Pan Bóg mocno przypomina mi o wdzięczności.
O dziękczynieniu miałam też na Pierwszej Adoracji Pana Jezusa „O nic się
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już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie
Panu Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” (Flp 4,6). Zawsze jest
coś za co można podziękować Panu Bogu, zawsze. Za to, że się obudziłam,
że mam dach nad głową, że mam co zjeść i w co się ubrać, że mam zdrowe
oczy, słyszę, chodzę, mam zdrowe ręce, nogi itd. itp. 
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Niedziela 02.11.2014 r.

godz. 11.30

o to się zdecydowałam…
Siądę, postaram się, dam radę… Grunt to takie nastawienie. Wiem, 

że polonista ze mnie kiepski, ale co mam do stracenia? Zacznijmy więc od
podstaw. 

Imię – z tego co moja mama mi opowiadała, miałam być Krzysiem. Jed-
nak przy niespodziance jaką sprawiłam rodzinie babcia zadecydowała – M.
Mama co prawda oponowała i obstawiała Sylwię, ale niestety (??) nie miała
zbyt dużej siły przebicia. Ja jakoś nigdy się nie zastanawiałam jakie imię oso-
biście bym wolała.

Zawód – nauczyciel. Wymarzony od dziecka. Już jako 6 latka sadzałam
misie na krzesełkach i próbowałam je uczyć. Oporne były, ale ja się nie pod-
dawałam. Pamiętam, że wymarzonym przeze mnie przedmiotem była bio-
logia. Fascynowało mnie leżenie na trawie, obserwacja wszelakich żyjątek,
ratowałam pająki, żaby, myszy (nawet te co mama łapała w pułapkę). Natu-
ralną koleją rzeczy był fakt wybrania przeze mnie tego przedmiotu na ma-
turze. Oczywiście zdałam bez problemu, na piąteczkę. Studia – oczywiście
biologia, tylko że… był jeden mały szkopuł. Maturę zdawałam miesiąc po
urodzeniu mojego pierwszego dziecka. Przed samym egzaminem zaintere-
sowałam się jak wyglądają przyjęcia na studia na ten kierunek. I skapitulo-
wałam. Należało zdać egzamin wstępny… wiedziałam, że sobie nie poradzę.
Brak czasu na przygotowania. Moja ambicja nie pozwalała jednak spocząć
mi na laurach. Ja po prostu MUSIAŁAM studiować. Chciałam udowod-
nić sobie i innym, że dziecko, rodzina w tak młodym wieku w niczym nie

N
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Kobieta, 42 lata
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przeszkadza. Jak się chce, to przecież można. Padło więc na historię, którą
też lubiłam i na którą to, nie było egzaminów wstępnych. Decyzja została
podjęta będę nauczycielem historii!

Rodzina – mąż – od ponad 20 lat ten sam – inteligentny, spokojny i zrów-
noważony człowiek. Dzieci – studentka Politechniki (na własnym garnuszku
– córunia mamuni) i uczennica 3 klasy gimnazjum (inteligentny diabełek –
córunia tatunia).

Praca –16 lat stażu, a od ponad 10 lat uczę historii, wosu i wdż w Gim-
nazjum. Wychowawca „najlepszej” klasy w szkole. Większość osób jak słyszy,
że pracuję w TYM Gimnazjum – współczuje mi. A ja zawsze z uśmiechem
odpowiadam, że praca jest cudowna, fascynująca bo tak naprawdę, nigdy nie
wiem co moi podopieczni zmalują, więc nie mam czasu na nudę ☺

Tyle w skrócie. Pewnie większość informacji pojawi się w moich dalszych
wpisach. Postaram się być systematyczna. Jestem człowiekiem zadaniowcem,
opracuję jakiś schemat i muuuszę się jego trzymać. A teraz uciekam na dzia-
łeczkę, pomimo że mamy 2 listopada, jest piękna pogoda więc czas uciec 
w miejsce, gdzie najlepiej się regeneruję.

godz. 13.28

Działka – cudowna odskocznia. Miejsce gdzie uciekam by zebrać myśli.
Po ciężkim dniu w szkole jest dla mnie rajem, przystanią pełną ciszy i sku-
pienia. To tam zbieram myśli, planuję zadania na najbliższy czas, dokonuję
porządku w mojej głowie. Lubię przebywać tam w godzinach niestandardo-
wych. Od wiosny do jesieni w godzinach rannych, w niedzielę w porze obia-
dowej. Dlaczego wtedy? Bo właśnie w tym czasie nie ma wiele osób. Panuje
cudowna cisza. Słychać każdy szelest liści, śpiewanie ptaków (chociaż czasem
też mnie to irytuje). Nie, nie – ja tam nie siedzę, nie czytam, nie leżę. Ja tam
ciężko fizycznie pracuję. Nawet moje długaśne paznokcie mi nie przeszka-
dzają. Uwielbiam grzebać w ziemi, plewić, sadzić, umęczyć się fizycznie.
Wtedy dopiero czuję, że jestem odprężona. W ogóle jestem typem osoby od-
poczywającej czynnie. 

Dziś wyrównałam ziemię, posypałam ją wapnem, pozbierałam śmieci 
i oczywiście ułożyłam w głowie plan na dzisiejsze popołudnie. 6 rzeczy które
muszę przygotować do szkoły: 

1. Ułożyć test dla 3a 
2. Napisać 2 sprawozdania z koła kulinarnego.
3. Przygotować notkę na stronę szkoły.
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4. Stworzyć opis współpracy koła filmowego i kulinarnego.
5. Przeglądnąć swój notatnik, wpisać plan na najbliższy tydzień.

Tradycyjnie są to zaległości. Ciekawe z czym się dzisiaj uporam. Przecież
jeszcze są sprawy związane z domem (prasowanko, kuchenny relaksik, roz-
mowy z mężem, córcią) ha. Wiem, że jak chcę to wszystko potrafię, tak więc
lista przygotowana zobaczymy ile uda mi się z niej wykreślić.

godz. 16.05

Ha!! Zrobiłam wszystko, 2 godziny pracy przy kompie i zaległości nad-
robione. A teraz nie wiem w co ręce włożyć by nadrobić prace w domu. Od-
wieczny brak czasu…

godz. 18.17

Niedziela minęła nawet nie wiem kiedy. Od dobrych kilku lat to dzień,
w którym to nadrabiam szkolne zaległości. Jakoś w tygodniu wiecznie gdzieś
gonię, coś załatwiam, w coś daję się wmanewrować ☺ Lubię te niedziele, bo
mam czas większość rzeczy uporządkować ale złapałam się też na tym, iż
czasami mam tego dość. Brakuje mi czasu a może i wewnętrznej odwagi, by
odciąć się od spraw szkolnych. Nie pojadę za długo do rodziny – bo praca,
nie posiedzę na działce, nie pójdę do koleżanki, nie wyjadę na wycieczkę –
bo praca. Zawsze z tyłu głowy informacja, że masz jeszcze tyle do załatwienia.
Walczę z sobą by się od tego uwolnić ale jak na razie to moja jedyna walka 
z wiatrakami. Małym postępem jest już to, że prace pisemne, dziennik pa-
pierowy sprawdzam tylko w szkole. Wole zostać sobie pół godzinki więcej,
popracować w swoim gabinecie, niż przynosić robotę do domu. Jedynie
sprawy związane z pracą na komputerze (konkursy, sprawozdania, regula-
miny) jeszcze wykonuję w domu. Chociaż przymierzam się powoli i do tych
zmian. W związku z podwójnym dziennikiem w tym roku (papierowym 
i elektronicznym) sprawy dziennikowe załatwiam w szkole. Mam to szczęście,
iż posiadam służbowego laptopa. Dzięki temu, że jestem w miarę konse-
kwentna, to tak naprawdę wystarczy chwila po pracy (maksymalnie pół go-
dziny) by wszystkie służbowe sprawy spokojnie załatwić.

Na dziś wystarczy. Ciekawa jestem czy kolejne dni, też uda mi się tak
obszernie opisać? Na ile wystarczy mi zapału? Chociaż znając siebie, powie-
działam A i muszę powiedzieć Z. Nic nie muszę, chcę…
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P.S. 
Dlaczego to robię? Z ciekawości. 
Dla siebie. 
Dla siebie za 20 lat. 
Bo tak !!

Poniedziałek 03.11.2014 r.

godz. 8.50

olejny tydzień pracy rozpoczęty. Zaczynam od testu przygotowanego dla
klasy 3 – Władcy z dynastii Piastów i Jagiellonów i ich dokonania. Czasem

zastanawiam się, po co ja cokolwiek wymagam? Jak zwykle przed wejściem
do klasy zdziwienie na niektórych twarzach mimo, iż 3 krotnie w tamtym 
tygodniu przypominałam o sprawdzianie. Wtedy wszyscy zadowoleni bo 
to łatwe, wszystko podane, wystarczy skojarzyć. A dziś? Zaskoczeni, nabur-
muszeni, prawie obraza majestatu. Oczywiście ambicje co do szkół ponad-
gimnazjalnych mają wszyscy, tłumaczenie że czeka ich test, który decyduje 
o ewentualnym ich przyjęciu – jak grochem o ścianę. Ale mają problem. Ja
na pewno im nie odpuszczę!!

godz. 9.20

Właśnie miałam mieć zajęcia indywidualne… miałam – ale nie mam,
bo uczennica nie przyszła. Już dawno temu zastanawiałam się, co to za wy-
mysł z tymi zajęciami. Pamiętam czasy jak chodziłam sama do szkoły i takie
lekcje miały tylko te osoby, które poważnie zachorowały – np. złamały nogę
i przez jakiś czas były unieruchomione. Wszystkie inne diabełki chodziły na-
tomiast do szkoły i jakoś nie było z nimi problemu. A teraz proszę – opinia,
niedostosowanie społeczne – i bum! Nauczanie indywidualne. Zaczyna się
szał układania planu, dostosowania się pod ucznia i często widzimisię rodzi-
ca – za dużo zajęć, za mało, za wcześnie, za późno. A gdzie w tym wszystkim
szacunek do naszej pracy? Do naszego czasu wolnego? Co prawda część osób
się cieszy – bo godziny dodatkowe. W sumie to nie powinnam marudzić
mając tylko 11/18 w tym roku…

No ale nie mogę się zgodzić z samą ideą przyznawania dziecku naucza-
nia indywidualnego. Mam wrażenie, że zbyt łatwo przyznaje się taki przywilej
– tak, tak przywilej – uczniowi. Bardzo często to normalne dzieci, nadpo-
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budliwe owszem, ale bez problemu radzą sobie z nauką. Częściej to nauczy-
ciele nie radzą sobie z nimi – niestety. 

Środa 19.11.2014 r.

godz. 8.51

ściekła do granic możliwości. Właśnie wynik mojej dwutygodniowej
pracy poszedł w eter. A tyle razy mi mąż powtarzał – nie trzymaj tylko

na pendrivie prac, bo może coś się stać. I kurka miał racje. Stało się – praca
zniknęła. 11 stron moich przemyśleń… co prawda walczy ze sprzętem i spró-
buje to odzyskać. Jeśli się nie uda, to mam sporą nauczkę. 

Moja upartość nie daje jednak za wygraną. Zaczęłam więc muszę po-
konać przeciwności losu i piszę jednak dalej. Tym razem tylko na komputerze
stacjonarnym. Z tego powodu poznałam też nową możliwość przechowywa-
nia danych – tak zwaną chmurę. Nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, 
od tego mam męża, ale właśnie zaproponował, iż założy mi chmurę. Krótko
wyjaśnił czym to się je… i proszę!! Nawet takie potknięcia czegoś potra-
fią mnie nauczyć. Od dziś jestem już nowocześniejsza! Posiadam swoje waż-
ne (czyli szkolne) dokumenty zapisane w tym czymś co wszyscy zwą ową
chmurą. 

Ale jak będzie potrzeba to wrócę do kartki i papieru by swoje przemy-
ślenia zanotować a później jedynie przenieść do tekstu drukowanego… 

Ehhh, pomimo wszystko, zła jestem ale na siebie. Z tych nerwów siad-
łam rano i postanowiłam spróbować przystąpić wraz ze szkołą do pewnego
projektu, przejrzałam strony, zapoznałam się z wymogami i polecę wcześniej
do pracy przedyskutować to z dyrekcją. Ja już tak mam, że porażki, złośli-
wości losu czy potknięcia mobilizują mnie do dalszej pracy…

godz. 19.20

Pracowity dzień. Projekt. Dopiero teraz znalazłam chwilkę czasu dla 
siebie. Co prawda tylko 4 lekcje miałam, ale dość intensywnie prowadzo-
ne. W przypadku klas 2 miałam fantastyczny temat o Turkach osmańskich, 
a 3 klasy kończyły ze mną opowieść o Napoleonie. Zarówno w jednym jak 
i w drugim przypadku, miałam okazję zwiedzić miejsca związane z Sulej-
manem Wspaniałym i Napoleonem Bonaparte. Przez to zawsze staram się
wzbogacić lekcje o zdjęcia z takich miejsc, uczniowie wtedy z większym 
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zainteresowaniem słuchają opowieści. Po pracy konsultacje dla uczniów czyli
możliwość zaliczenia zaległych prac.

Widać, ze zbliża się koniec semestru, bo frekwencja na tych zajęciach
zdecydowanie rośnie.

Ponadto dowiedziałam się tydzień temu, że jedna z uczennic przyjęta 
w tym roku do klasy 3 nie ma zaliczonych 2 lat wos-u. I co?? W ciągu miesiąca
mam ją przygotować do zdania egzaminu kwalifikacyjnego z tego przedmiotu.
Dla mnie to sprawa żenująca, próbowałam rozmawiać z dyrekcją na ten temat,
ale jak grochem o ścianę. Na odchodne rzuciłam tylko, że nie biorę, w takim
razie, odpowiedzialności za wynik egzaminu gimnazjalnego tej osoby. Po-
siedziałam z nią godzinę, przekazałam przygotowane zadania, pożyczyłam
książkę i poprosiłam by przyszła za tydzień z rozwiązanymi zagadnieniami.
Ja tam działam zgodnie z poleceniem Pani Dyrektor…

Na szczęście rozmowy na temat przystąpienia do projektu przebiegły
pomyślnie. 

Po pracy spacerkiem na spotkanie Ligi Kobiet. Tak, tak. To organizacja
do której od wiosny należę. Kolejna cudowna odskocznia od spraw codzien-
nych widzimy się raz w tygodniu, średnia wieku 60+ i ja hi, hi. Ale babeczki
są rewelacyjne. Organizujemy kilka fajnych przedsięwzięć w mieście, poznaję
nowych ludzi, nawiązuję różne kontakty bo szefowa naszej organizacji upa-
trzyła sobie we mnie osobę reprezentacyjno-negocjacyjną. Jest fajnie, podoba
mi się to i czasami to lecę jak na skrzydłach do babeczek i zastanawiam się
czym mnie dzisiaj rozbawią. 

Czwartek 20.11.2014 r.

godz. 7.50

zanowny małżonek dalej walczy z odzyskaniem danych, ale raczej nic 
z tego nie będzie. A ja codziennie rano dokonuję szybkiego przeglądu 

Internetu. Sama z siebie się śmieję, że to jest zboczenie zawodowe. Ucząc
wosu (akurat w tym roku nie uczę) lubię być na bieżąco z informacjami. Za-
zwyczaj zaskakuję tym uczniów, typu: skąd Pani już to wie ☺ czasami mam
wrażenie, że młodzież traktuje nas dorosłych jak istoty z innej epoki. Uwa-
żają, że nie potrafimy obsługiwać komputera, telefonu a facebook to dla nas
istna czarna magia. I tu niestety ja ich rozczarowuję. Co do facebooka to dla
nauczyciela fantastyczny program szpiegowski. Młodzi ludzie zakładają pro-
file, wrzucają wszystko co się da, udostępniają treści dla wszystkich …no
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i skąd Pani wie?? Cieszę się, że co mądrzejsi zaczynają dokonywać selekcji
wstawianych treści i ograniczają dostęp. Osobiście uczniów nie przyjmuję do
znajomych (dla mnie to nie są znajomi), jedynie sporadycznie niektórzy ab-
solwenci dostępują tego zaszczytu. 

A teraz uciekam szykować się do ciężkiego dnia pracy: 4 lekcje i 2 okien-
ka, eh.

godz. 9.20

Kolejne nauczanie indywidualne… oczywiście w samotności. Dobrze, że
mam nie sprawdzone sprawdziany to przynajmniej czas zostanie pozytywnie
wykorzystany. Chociaż zazwyczaj staram się wykorzystać efektywnie każdą
wolną minutę. Od kilku lat staram się nie brać żadnych prac do domu. Wolę
zostać te 20–30 minut dłużej w pracy, podszykować, posprawdzać zadania 
a dom zostawić dla siebie. I powiem szczerze, że mi to wychodzi. Od 2 lat
mam też spore w tym ułatwienie. W swoim gabinecie posiadam komputer,
drukarkę więc bez problemu w ciszy i spokoju realizuję swoje zadania. 

godz. 9.33

Właśnie przyszedł uczeń… ha, ha. Na całe 7 minut jakie mu zostało. Po-
zostawię to bez komentarza.

godz. 14.15

Okienko. Lubię te okienka. Część nauczycieli marudzi, że marnuje się
ich czas. Powiedziałabym inaczej – to oni marnują swój czas. Odkąd pracuję
w szkole to zawsze na okienkach jest coś do zrobienia – można uprzątnąć
gabinet, posprawdzać prace, pokserować sprawdziany, zająć się sprawami
klasowymi. Wymieniać tych zdań można sporo. A jeszcze czasami wpadnie
jakieś zastępstwo, co wymierne staję się pod koniec miesiąca przy nadgodzi-
nach. Szkoda marudzić – trzeba się dobrze zorganizować i tyle.

godz.18.20

Bardzo pracowite popołudnie – do wykonania 5 kilo pierogów w róż-
nych odsłonach. To mój kolejny sposób na relaks a przy okazji dodatkowy
zysk – dla znajomych lepię i piekę. Takie moje kolejne hobby.
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Piątek 21.11.2014 r.

godz. 9.10

zień wolny od pracy – od tej pracy w szkole oczywiście. W tym roku
mam dość mało godzin 11/18. Początkowo martwiłam się taką ilością,

ale teraz naprawdę jestem zadowolona. Pieniądze to nie wszystko, a ja mam
spokojnie czas na przygotowanie fajnych zajęć, wyszukanie ciekawostek, re-
alizację różnych projektów. Niby dziś dzień wolny ale właśnie to czas na pi-
sanie takiego projektu. Mam też czas dla siebie. To tak zwany zdrowy egoizm,
bardzo potrzebny dla zdrowia psychicznego. Będąc wypoczęta, zrelaksowana
jestem po prostu zadowolona z życia. 

Sobota 22.11.2014 r.

godz. 17.40

czywiście wczoraj nic nie zrobiłam do pracy. Miałam zająć się projek-
tem, ale przypomniało mi się, że mam zamówione na dzisiaj dwa ciasta.

Stwierdziłam więc, że będzie to czas poświęcony dla mnie. Popiekłam, wy-
sprzątałam kuchnię na tak zwany błysk, wieczorem poczytałam gazetę, prze-
glądnęłam spiżarnię dokonując jednoczenie listy zakupów. Dzień po prostu
poświęcony domowi.

Dziś od rana zakupki, ogarnianie, wydawanie i po obiedzie przysiadłam
do projektu. I jestem zadowolona. Ogólny zarys – tak na 80% zrobiony,
puszczony mailem do koleżanki i czekamy na dalsze nasze konsultacje. Ale
jest dobrze bo teraz wystarczy tylko doszlifować pomysł i puścić go w eter.
Jestem z siebie bardzo zadowolona, że uporałam się z tym tak szybko. Zer-
kam teraz na swoją listę tak zwanych zadań do wykonania a tam tylko 
3 punkty. Oj niedobrze …im mniej tym dla mnie gorzej, słabsza mobiliza-
cja. Trzeba przeszperać swój notatnik czy jeszcze czegoś nie powinnam była
wykonać…☺
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Niedziela 23.11.2014 r.

godz. 18.10

iedziela bardzo pracowita. Jak każda. Mam taki ulubiony swój rytm dnia:
śniadanie, działka – ewentualnie praca, obiad, odpoczynek, prasowanie,

praca. W ciągu tygodnia jestem osobą dość zabieganą i tego dnia nie lubię
ruszać się z domu. Nie umiem również biernie odpoczywać – najlepszy od-
poczynek jest przy pracy. Od wczoraj męczył mnie ten projekt, który udało
mi się stworzyć. Czułam jakiś taki niedosyt. Ale dzięki pomocy koleżanki –
polonistki, został tak dopracowany, że czuję satysfakcję. Powstało coś fajne-
go – nie wiem tylko czy jury też tak stwierdzi. Jak to mówią z gustami się nie
dyskutuje. 

Idąc za ciosem zaraz siadam i kończę kolejny projekt, tym razem mój
prywatny. Żeby nie zapeszać – cicho szaaa. Do szkoły do wykonania niewiele
– o dziwo, być może tak zwana cisza przed burzą, jak mi się robota zwali to
hurtem. W takim razie kawusia i piszemy projekcik.

Poniedziałek 24.11.2014 r.

godz. 9.20

aczynamy kolejny dzionek. Przyszłam dziś do pracy wcześniej. Uczennica
poprosiła o możliwość zaliczenia zaległego sprawdzianu. Umówiłyśmy się

na godzinę 9.00 – i uczennica chyba zapomniała, bo czekam, czekam i żywego
ducha nie widać. Jak to mówię – nie mój problem. Według statutu mają 2 ty-
godnie na nadrobienie prac pisemnych. Niestety ja następnym razem nie będę
specjalnie już przychodziła (czasem jestem za dobra), będzie musiała sama
dostosować się do mojego planu pracy. Na spokojnie przygotowuję się do
pracy, więc wiele nie tracę.

godz.11.40

Hura. Uczeń zjawił się na nauczaniu indywidualnym. Jestem w szoku.
A teraz ja znowu muszę się gimnastykować by nadrobić materiał. Koniec 
radości.
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godz. 14.00

Szkolne obowiązki teoretycznie za mną. Co prawda trzymam się zasady
by w domu robić jak najmniej związanego z moją pracą, ale czasami się
po prostu nie da. Od miesiąca października prowadzę dla uczniów i wraz 
z uczniami klub kulinarny. To ich inicjatywa, sprawiająca i mi, i im wiele ra-
dości. Spotykamy się teoretycznie raz na 2 tygodnie, w praktyce raz na ty-
dzień z różnymi klasami – jest tak duże zapotrzebowanie na tego typu zajęcia.
Zdecydowaną większość potraw przygotowujemy w szkole, ale są sytuacje,
taka jak dzisiaj, że pewne potrawy muszę podszykować w domku. Jutro dzieci
będą miały możliwość spróbowania zapiekanki ziemniaczanej oraz same
przygotują babeczki. Co prawda w planach były tylko babeczki, ale… ale
ostatnio dzieciaki rozłożyły mnie na łopatki. Przy pytaniu co chciałyby przy-
gotować na następnych zajęciach, padło pytanie: „czy możemy przygotować
sobie obiad?” powiem tak – zatkało mnie. Fakt, na zajęcia w większości przy-
chodzą dzieci z mojej klasy. Znam dobrze ich sytuację rodzinną – w skrócie
powiem tak – nie mam ANI JEDNEGO dziecka wychowywanego w pełnej
rodzinie. Dzieciaki przeżyły wiele zakrętów w życiu rodzinnym. Często naj-
zwyczajniej w świecie są też głodne. Po ich pytaniu o obiad zadecydowałam
że z własnych produktów przygotuję im ową zapiekankę, podszykuję ele-
menty, tak by mogły je tylko wyłożyć na brytfankę, zalać sosem i włożyć do
piekarnika. Chociaż tyle mogę dla nich zrobić.

Wtorek 25.11.2014 r.

godz. 9.15

omimo, że mam na godzinę 12 do pracy (i mam aż 1 lekcję), postanowi-
łam dziś przyjść wcześniej i zrobić moim „aniołkom” niespodziankę. 

Na 3 lekcji mają zastępstwo. Dogadałam się z nauczycielem, zabieram moje
dziewczyny, przygotują zapiekankę i babeczki. Wszystko zdąży się upiec, ba-
beczki wystygną i zdążą je po lekcjach udekorować i oczywiście zjeść. Szybko
zabieram się do przygotowania produktów by mogły przez 45 minut wykonać
wszystkie zalecenia.
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godz. 13.20

Ale było radości. Na okienku tak super podzieliły się pracą, że wykonały
wszystko przed czasem. Zapiekanka upieczona, babeczki upieczone. Po lek-
cjach przybiegły szybko do kuchni, opędzlowały wszystkie ziemniaczki, przy-
stroiły 30 babeczek i zjadły z uśmiechem na twarzy. Nawet 3 chłopaków 
z klasy załapało się na słodkości. Zadowolone, szczęśliwe, wysprzątały kuch-
nię na przysłowiowy błysk i co chwilę dziękowały… Pomimo, że w większo-
ści to prawdziwe diabełki, dzisiaj to były prawdziwe aniołki… ja natomiast 
jestem tak zmęczona, jakbym pracowała dla sztabu wojska.

Środa 26.11.2014 r.

godz. 10.05

o wczorajszym „obiedzie” kilka nauczycielek przyniosło nam produkty
do kuchni. Poruszyło ich to, że dzieci są głodne. Poruszyła ich mina

dzieci, które z ekscytacją opowiadały co gotują i co zjedzą. Poruszył ich fakt,
że dzieci chcą coś zrobić. To trudny rodzaj zajęć dla nauczyciela, zwłasz-
cza kiedy przychodzą na spotkania tego typu dzieci i kiedy brak jest jakiego-
kolwiek wsparcia w postaci produktów. Pisma do sponsorów wysłane i cisza.
Ileż można dotować prywatnie zajęcia. Dzielę więc się z uczniami możli-
wością przynoszenia odpowiednich produktów. Znając ich sytuację proszę 
o drobiazgi, tych w lepszej sytuacji o produkty ciut droższe. I jakoś nam 
się to wszystko kręci. Na szczęście znam sporo przepisów na potrawy” coś 
z niczego”. 

godz.15.05

Lekcje minęły szybko i jakoś tak mało stresowo. Przypomniałam o fak-
cie, iż kończy się semestr, zebrałam – uporządkowałam ich zgłoszenia do
różnego rodzaju konkursów. I 4 lekcje przeszły. Teraz tylko krótkie konsul-
tacje dla tych którzy mają jeszcze jakieś zaległości. A zaraz po szkole lecę 
na spotkanie Ligii Kobiet a tam dziś Andrzejki. Oj będzie wesoło, będzie 
zabawa…
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Czwartek 27.11.2014 r.

godz. 9.30

nowu dzisiaj poszłam do pracy wcześniej. Umówiona byłam tym razem
z inną grupą na zajęcia kulinarne. No i zamiast poleniuchować, spokojnie

przygotować się do pracy to leciałam na 8 rano ze stolnicą. Nic na to nie pora-
dzę, że po prostu lubię te zajęcia. Dzisiaj przygotowaliśmy cynamonowe śli-
maczki. Właśnie stygną, uczniowie sprzątają kuchnię wiec znalazłam chwilę
dla siebie. 

Oprócz mojej klasy mam jeszcze 3 inne grupy. I oczywiście wszyscy naj-
chętniej gotowaliby codziennie. Na ale aż taka dobra to ja nie jestem. Czasem
się śmieję sama z siebie. Tu mówię o szanowaniu mojego czasu pracy ale 
z drugiej strony sama zajmuję sobie swój wolny czas. Jako nauczyciele musimy
wyrabiać tak zwane „godziny karciane” – gdybym skrupulatnie liczyła całą
moją pracę, to na koniec października mam wyrobione wszystkie godziny 
z 1 semestru. Czasem się śmieję ironicznie, że powinnam podać do sądu pracy
szkołę o brak wypłaty za przepracowane nadgodziny. Absurdem jest również
to, że mam tak rozpisać te godziny aby było widać iż pracuję systematycznie
przez cały semestr. Oczywiście nie ma tu mowy o tym, bym wypracowała te
godziny w krótszym terminie! To wręcz niedopuszczalne. Wynika z tego iż nie
powinnam zwracać uwagi na zapotrzebowania uczniów tylko na ściśle okre-
ślone godziny do wypracowania w tygodniu. Nie rozumiem, kto i w jakim celu
to wymyślił. Oczywiście są nauczyciele, których tej dodatkowej pracy nijak nie
można zauważyć. Teoretycznie mają wyznaczone jakieś godziny, dyżury, za-
dania – ale co tam. Powiem szczerze – papier przyjmie wszystko. Tylko, że 
w takiej sytuacji – my pracujący z powołania obrywamy za swoją… głupotę??

godz. 11.15

Samotność w gabinecie czyli nauczanie indywidualne ☺

godz. 14.00

Dzisiaj miałam zaplanowane kartkóweczki – zapowiedziane, zaplano-
wane, pytania podane! I kolejne zaskoczenie. Z drugiej strony dziwne byłoby
to gdybym nie była zaskoczona. Przy ostatniej kartkówce moja słaba klasa za-
liczyła ją bardzo ładnie – tylko jedna 1 a tak to 2 i 3. Osobiście byłam zado-
wolona, pochwaliłam. Dzieciaki na twarzy uśmiech od ucha do ucha.
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Inna klasa – tak zwana potocznie przeciętna – kilka jedynek i słabiutkie
jak na ich możliwości oceny. Tą klasę zganiłam. Mija 2 tygodnie – kolejna
karkówka i sytuacja odwrotna. Jaki wniosek? Słabych nie chwalić, mocnych
ganić? 

godz. 15.20

Yupi. Otrzymałam od dyrekcji pieniążki na zagospodarowanie klubu
kulinarnego. Dokładniej pieniążki przekazał jeden z rodziców na potrzeby
naszego koła. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ bazę naszego klubiku do-
piero zaczynamy tworzyć. Mamy pomieszczenie, chęci, pomysły. I to na razie
wszystko. To lecę zaszaleć po sklepach AGD. 

Piątek 28.11.2014 r.

godz. 7.50

am! Znalazłam! Wymarzony, wypatrzony ON. Pan MALAKSER. Ale
się dzieciaki ucieszą z nowego sprzętu. Pewnie znowu nastąpi burza

mózgów, co dzięki nowemu sprzętowi możemy ugotować. 
A dzisiejszy dzień, wolny od szkoły, w całości przeznaczam dla siebie.

Czeka mnie „wycieczka” zakupowa po galeriach. Tak szczerze – nie cierpię
zakupów. Ale zbliżają się święta i niestety trzeba. Tak, tak. U mnie przygoto-
wania trwają co najmniej miesiąc wcześniej. Biorąc pod uwagę jeszcze krót-
kość tego semestru, wiem, że w grudniu będzie bardzo ciężko z wolnym
czasem. Praca czasem rządzi moim czasem. Jakoś mi to bardzo nie przeszka-
dza bo grunt to (powtarzając sobie po raz kolejny) dobra organizacja.

godz. 19.20

Przed chwilą wróciłam. Padam. Nie cierpię zakupów…
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Sobota 29.11.2014 r.

godz. 8.50

męczona wczorajszym wypadem, ale zadowolona bo wiele spraw do-
mowych pozałatwiane. Siadłam sobie teraz rano i zrobiłam listę zadań

szkolnych, które przez weekend MUSZĘ wykonać. No i powiem, że jest tego
sporo. Do sprawdzenia ok. 100 kartkówek, wysłanie szkolnego i prywatnego
projektu, przygotowanie sprawozdań z klubu kulinarnego na stronę. Zasta-
nawiałam się nad czasem pracy nauczyciela w szkole. Czy rzeczywiście zaj-
muje nam ten zawód tak sporo czasu w domu? Po kilkunastu latach pracy 
w szkole mam mieszane uczucia. Owszem na początku mojej kariery, pra-
cowałam w domu bardzo dużo. Przygotowania zajęć, konspekty, układania
klasówek etc, etc. A dzisiaj? Podstawowa baza – zeszyt z notatkami – od kilku
lat ten sam, nanoszę tylko poprawki. Bardzo pomaga mi też nowoczesna
technologia w pracy. W gabinecie tablica multimedialna, laptop, drukarka,
stałe łącze do Internetu, dziennik elektroniczny. Jak to mówią – żyć, nie umie-
rać. Co prawda jestem wyjątkiem, który ma tak dobrze wyposażoną pracow-
nię. Ja nie boję się nowinek technologicznych, chętnie z nich korzystam, więc
dyrekcja też metodą chyba eksperymentu zaczyna od mojego gabinetu. Po-
siadam również całą gamę programów multimedialnych, wykorzystywanych
w czasie zajęć. W związku z tym wszystkim – tak naprawdę, zdecydowaną
większość zadań mogę wykonać w szkole. Osobiście jestem zwolennikiem
pracy nauczyciela w trybie 8 godzin dziennie, od przysłowiowej godziny 7
do 15. Przy takim rytmie pracy wiem, że byłabym w stanie wszystko wykonać
na terenie szkoły, nie zabierając pracy do domu. Niestety są tu jeszcze kwestie
trudne do przeskoczenia (organizacyjnie) – zebrania z rodzicami, szkolenia,
rady pedagogiczne (szkolenia można by częściowo robić po pracy). No cóż,
pomarzyć mogę. Sama jednak staram się przyjść wcześniej, zostać dłużej (jak
pisałam wyżej) i wykonać część pracy u siebie w gabinecie. A że trochę le-
niuchowałam w tym tygodniu (czyli gotowałam z dzieciakami – hi), to teraz
przez 2 dni trzeba nadrobić zaległości i wyjść na prostą. 
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Niedziela 30.11.2014 r.

godz.11.00

iedziela. Tradycyjnie dzień pełen pracy. Wczoraj stanęła moja praca na
przygotowaniu listy zadań, dziś czas na wykreślanie punkt po punkcie.

Dziś też ważny dzień dla naszego miasta. Druga tura wyborów na prezydenta.
Dawno nie widziałam takiej mobilizacji w ludziach, po kilkunastu latach
obecnych rządów wszyscy mocno pragniemy zmian. I oczywiście wszyscy
mamy nadzieję, że będą to zmiany na lepsze. My jako nauczyciele masowo
popieramy nową kandydaturę. Niestety mamy złe, nieprzyjemne, można
wręcz określić nieprzyjazne kontakty z dotychczasowymi władzami. Zabro-
niono naszym palcówkom wychodzić w trakcie zajęć lekcyjnych m.in. do
kina. Bo kiedy zrealizujemy podstawę programową? I nie chodzi nam o wyj-
ścia na jakieś rozrywkowe filmy ale na seanse związane z omawianą tematyką
na poziomie gimnazjalnym, chociażby Kamienie na szaniec. Takich dziw-
nych zakazów jest kilka. Nie dotyczą one jedynie uroczystości, imprez, uro-
czystych otwarć, czy spotkań organizowanych na UM. Tam to musimy być
obowiązkowo i wtedy to jakoś zapomina się o realizacji podstawy progra-
mowej. Jak się nie zjawimy to trafia pismo od władz do P. Dyrektor, aby 
wytłumaczyła dlaczegóż to jej placówka nie brała udziału w tak ważnym
przedsięwzięciu. Ludzie są już tym zniesmaczeni i mają nadzieję, że uda
zmienić się władze.

godz. 18.20

Coś mi praca idzie jak po przysłowiowej grudzie. Nie mogę się zorgani-
zować. Troszkę punktów wykreślone ale ciągle jeszcze to nie ten styl mojej
prac, który lubię. Ehh.

godz. 22.10

Ale numer. Wg nieoficjalnych wyników mamy nową władzę! Wraca na-
dzieja na normalność w naszym mieście. Najwyżej za 4 lata będziemy bili się
w pierś, że podjęta walka okazała się klapą. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije
szampana!
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Poniedziałek 01.12.2014 r.

godz. 9.30

zadko mi się to zdarza ale dzisiaj zaspałam. Wstałam o 7.35, do szkoły
miałam na 8 – na szczęście pierwsze miałam zajęcia kulinarne, więc

chwila spóźnienia tragedii nie zrobiła. 

Wtorek 02.12.2014 r.

godz. 10.25

d rana siedzę na komputerze, telefonie i próbuję skontaktować się z pew-
nym portalem na który poszedł nas szkolny projekt. Dziś, od samego

rana, miało się zacząć internetowe głosowanie ale nie widzę żadnych zmian
na stronie. W związku z tym nie mogę przygotować się do współpracy 
z uczniami, nauczycielami, pokazać im jak głosować bo nie mam żadnych
informacji! Jestem zła. Cały ranek rozwalony, brak jakichkolwiek kontaktów,
dla mnie mętlik w głowie. W taki to oto sposób praca zdeterminowała mój
wolny czas. Wrrrr. Nic nie zrobione w domu, nic nie przygotowane do pracy.
Nie lubię tego. Jeszcze muszę wcześniej podejść do szkoły bo trzeba sksero-
wać egzamin próbny z historii – tylko 1050 stron! Oby ksero to wytrzymało
bo na jutro muszę to mieć. Nie wspomnę że dowiedziałam się wczoraj przed
samym wyjściem z pracy.

godz. 14.10

Ksero pracuje, portal z głosowaniem uruchomiony. Zaczynam mobili-
zację uczniów, znajomych, rodziny, absolwentów i wszystkich, wszystkich do
kogo uda mi się dotrzeć, by oddawali głosy na nasz projekt. Mam naprawdę
cichą nadzieję, że nam się uda. Teraz szybciutko kończymy pracę i do domku,
przeglądnąć na spokojnie zasady głosowania.

godz. 18.15

Wariactwo totalne. Oczywiście pozytywne. Siedzę od 15.30 na kompie
i prowadzę kampanię reklamową. Ciężko idzie, ale idzie.
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godz. 22.20

Hi, hi. A ja dalej pracuję. Odkryłam, a może nawet doceniłam portal
społecznościowy. To jest jednak magia! Jak tylko porozsyłałam linki to od
razu liczba głosów wzrosła. W moim przypadku takie poświęcenie się pracy
to normalne. Zwłaszcza gdy widzę zaangażowanie, radość uczniów a za tym
zaraz idzie efekt. Postanowiłam, że jutro poświęcę lekcje na omówienie kon-
kursu w każdej klasie, pokazanie jak należy głosować. 

Środa 03.12.2014 r.

godz. 8.10

eoretycznie do pracy mam na 4 lekcję, praktycznie zaraz się zbieram. Wy-
drukuję ulotki, plakaty, porozwieszam po szkole. Akurat jest dobry mo-

ment bo od dzisiaj klasy 3 piszą egzaminy próbne i w szkole jest spokój.
Nawet nie miałam czasu na zapoznanie się z zestawem egzaminacyjnym. 
Zauważyłam tylko, że ułożono pytania tak jakby cały materiał był już prze-
robiony. Uważam to za bezsensowne posunięcie. W grudniu nikt nie ma
zrealizowanej podstawy programowej. Po co więc sprawdzać wiedzę, umie-
jętności z zakresu, który nie był jeszcze omawiany? Nie za bardzo rozumiem
czemu to ma służyć. Ale niech sobie przynajmniej poćwiczą, popatrzą na ja-
kiej zasadzie taki egzamin działa. Zawsze też powtarzam, że lepiej jak się wy-
straszą, że to wcale nie jest tak prosto. A co do mojej najbliższej pracy to
podejrzewam, że przez dwa tygodnie będę żyła w większości projektem. 

godz. 10.30

Szkoła oplakatowana, ulotki przygotowane – dla uczniów i rodziców.
Kampanię zaczynamy pełną parą. 

godz.15.10

Zmęczona jakbym miała co najmniej 10 lekcji. Wykład dotyczący gło-
sowania zrealizowany. Uśmiałam się, kiedy to poprosiłam uczniów o wycią-
gnięcie komórek na lekcji. Zdziwienie w ich oczach, strach, niepewność…
to mogłam odczytać. Bali się, że im zabiorę sprzęt. Ale kiedy powiedziałam
że chodzi o głosowanie to cała klasa odetchnęła z ulgą. Nie jestem osobą,
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która na siłę walczy z nowoczesną technologią. Nie powstrzymamy nowinek
technologicznych, te wszystkie smart… coś tam, wchodzi do naszego życia,
nie czekając na specjalne zaproszenie. Uważam, że ważne jest to by uczniowie
potrafili z tego mądrze korzystać, znali zasady kultury osobistej, zawsze przy-
pominam o wyciszaniu, ewentualnym schowaniu. Nauczyłam ich też, że jeśli
czekają na pilny telefon, to niech zgłaszają mi to przed lekcją. Przez ostatnie
kilka lat pracy nie zdarzyło mi się aby jakiś uczeń szczególnie, wbrew zasa-
dom korzystał na lekcji z telefonu. Odpłacam się tym samym – komórka wy-
ciszona, schowana i informuję ich, że może do mnie w trakcie lekcji ktoś
zadzwonić. Prosta metoda wzajemnego szacunku.

Ale z drugiej strony przeraża mnie to uzależnienie młodych ludzi od
sprzętu. Sama w domu obserwując moją latorośl, nie raz zarzucałam jej zbyt
częste korzystanie. Mam wrażenie, powtarzane zresztą głośno przez więk-
szość ludzi, iż młodzież nie potrafi teraz po prostu pójść do kogoś, pogadać
czy wyjść na dwór – bez telefonu czy fb. Rozmowy, spotkania coraz częściej
mają wymiar wirtualny. Obawiam się, że umiejętność rozmowy zanika.

Zresztą, czepiam się młodzieży… Sama złapałam się na tym, że przeglą-
dając fb mam wrażenie że dokładnie wiem co się dzieje u moich znajomych.
Ograniczyłam kontakty międzyludzkie, bo przecież jestem na bieżąco. Winę
oczywiście zrzucam na brak czasu, przepracowanie, zmęczenie …wymówek
jest wiele. Ale przecież wiem co u kogo się dzieje!! Dziwny ten dzisiejszy
świat…

Czwartek 04.12.2014 r.

godz. 9.20

hyba moje wpisy staną się nudne i monotonne. Nie mogę albowiem nic
innego napisać jak – samotne nauczanie indywidualne! W takim razie

szybciutko ogarnę tę stajnię Augiasza na biurku.
Nie wiem jak często bym nie sprzątała – to zawsze mam rozgardiasz.

Tyle, że twórczy. Wiem gdzie co leży, która kupeczka jest ważna a która waż-
niejsza. W domu mam podobnie. Chociaż lubię porządek. Wręcz preferuję
sterylność. Nie dotyczy to jednak moich tzw. biurek szkolnych. Tutaj zawsze
musi się coś dziać i nie daj Boże jak ktoś coś przestawi…
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godz. 14.15

Miałam dziś tak zwane przymusowe, dodatkowe okienko. Klasa poje-
chała na turniej sportowy i powstała dla mnie luka w trakcie zajęć. Ale fajnie.
Posprawdzałam sobie większość zaległości, ogarnęłam gabinet i poukładałam
sobie w głowie (zapisując na kartce) sprawy do tak zwanego pilnego zała-
twienia. No cóż, kartki brakło…

W pracy też zamieszanie i bunt od rana, od momentu kiedy to wywie-
szono pismo naszej Pani Minister w sprawie dni teoretycznie wolnych pomię-
dzy świętami. Dziewczyny oburzone, że miałybyśmy przyjść do pracy. Ja się
nie odzywałam. Owszem, też nie chciałabym mieć wtedy dyżurów czy innych
zajęć, ale w mojej poprzedniej pracy normą było to, iż w te dni się pracowało
czy dyżurowało. Co prawda była to szkoła podstawowa i zapotrzebowanie na
opiekę nad dzieckiem było większe niż w gimnazjum, ale mnie ten pomysł
jakoś wielce nie zaskoczył. Ale też nie zachwycił. Powiedziałam dziewczynom,
że szkoda mi mojego zdrowia nad ekscytowanie się nad tym zapisem. Pod-
stawy prawne są, teraz wszystko będzie zależało od woli dyrekcji i rodziców 
i nie będziemy mogły nic z tym zrobić. Więc po co bić pianę?

Z drugiej jednak strony chciałabym posadzić panią Minister na stołku
nauczycielskim tak na rok czasu. Może wtedy sprawdziłaby ile tak naprawdę
pracujemy, otrzymałaby wolne w najdroższym sezonie, nie poszłaby na po-
grzeb znajomych – bo nie przysługuje nam urlop na żądnie, nie otrzymałaby
zapłaty za nadgodziny. Płonne marzenia…

godz. 18.00

Ciężkie popołudnie. Nie dość, że sprawy domowe, to przede wszystkim
projekt i głosowanie. Jest jak na razie super bo jesteśmy na 3 miejscu na 600.
Ale to jest dzisiaj, z doświadczenia wiem, ze sytuacja może się zmienić z dnia
na dzień, a nawet z godziny na godzinę! Po prostu trzeba być czujnym.

Piątek 05.12.2014 r.

godz. 7.30

iątek, piąteczek, piątuniunio… Ale nic z tego. Zaraz wybieram się do 
mojej drugiej pasji, związanej z kuchnią. W związku z tym i ograniczonym

etatem w tym roku szkolnym, pomagam przy organizacji różnego rodzaju 
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imprez, zarówno od strony kuchennej jak i obsługi. Dla mnie świetna fucha,
parę groszy wpada, a robię to co lubię. Co prawda koleżanki w pracy dość
sceptycznie patrzyły na moje zajecie, bo to człowiekowi po studiach nie wy-
pada, ale na szczęście nie interesuje mnie ich podejście. Po moim coming
out druga koleżanka przyznała się głośno że pracuje w sklepie na ½ etatu
przy wykładaniu towaru. I skończyły się jakiekolwiek komentarze na te te-
maty, bo cóż: „taki mamy klimat”. Na rynku brak pracy w naszym zawodzie,
o korkach z mojego przedmiotu mogę pomarzyć, a funkcjonować jakoś
trzeba. Tylko, że ja nie robię tego dla przeżycia. Chcę po prostu realizować
swoje pasje jakimi są podróże. Całość więc pieniążków idzie z mojej dodat-
kowej pracy na podróż do Chin. Wycieczka została już przeze mnie i kole-
żankę wykupiona, teraz zbieramy „na waciki”. Dlatego chwytam się każdej
pracy: piekę, lepię, gotuję, zajmuję się sprzedażą bezpośrednią. Robię po pro-
stu to co lubię. I jeszcze z tego mam gratyfikację pieniężną. Zasuwam więc
zaraz na 8 godzin do garów.

godz. 17.20

Ponad 700 pierogów wykonane. Poszło jak z płatka. Teraz czas na do-
mek. Od jutra dwudniowa przerwa w pisaniu albowiem wybieram się na 
wycieczkę do P. Nie ważne, że po raz 4. Ważne by wyjechać, odpocząć, zre-
laksować się i zebrać myśli. Jedziemy sami z mężem, dziecko młodsze do
babci, a my w świat! Bardzo cieszy mnie ta perspektywa.

Poniedziałek 08.12.2014 r.

godz. 8.05

yjazd udany w 100%! Fantastyczna przewodniczka, mała zgrana, grupa,
świetna atmosfera. Tak jak pisałam byłam po raz 4 w P. i po raz kolejny

dowiedziałam się nowych, ciekawych rzeczy. Także akumulatorki zostały tro-
chę podładowane. Zaraz uciekam do pracy, ogarnąć muszę swój umysł i usta-
wić na intensywną pracę przez najbliższe dwa tygodnie.

godz. 11.40

Ha, ha. No to się zaczęło! Jutro jest zebranie z rodzicami, na którym to
informujemy o proponowanych ocenach niedostatecznych. Tak naprawdę
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uczniom zostały jedynie 2 tygodnie na poprawienie jakichkolwiek ocen.
Zaraz po świętach wpisujemy oceny na koniec 1 semestru i dzisiaj co? Stan-
dardowe pytanie – co prawda jednego „odważnego” – co mogę poprawić by
mieć dwójkę na semestr? Zaznaczę jedynie, iż uczeń typowy wagarowicz, nie
ma ani jednej oceny pozytywnej, ale walczy dzielnie jak lew przypomniałam
mu jedynie, iż na poprawy kartkówek czy sprawdzianów ma zawsze 2 tygod-
nie po oddaniu przeze mnie prac. Ale oczywiście, żeby nie było, iż pani jest
niedobra – powiedziałam że może wyjątkowo poprawić jeszcze zaległe prace.
Nie wiem po co oni takie pytania zadają bo z doświadczenia wiem, że na za-
daniu pytania się kończy. Ale szansę dostał.

godz. 16.00

Nawaliłam dziś w pracy. Nie poszłam na dyżur. To moja pięta achil-
lesowa. Nie wiem dlaczego, nie potrafię zapamiętać, zmobilizować się do dy-
żurów. Zawsze mam coś na przerwach do załatwienia i lekceważę dyżuro-
wanie. W tym roku obiecałam sobie, ze postaram się, tak postaram się,
przyłożyć się do tego obowiązku. Już widzę, że jest lepiej ale właśnie dziś za-
liczyłam wpadkę. A teraz co? a teraz obawiam się konsekwencji. Ehhh, za
głupotę trzeba płacić… jestem zniesmaczona swoją postawą.

godz. 22.10 

A ja siedzę i głosuję, głosuję…

Wtorek 09.12.2014 r.

godz. 9.00

duszą na ramieniu szykuję się do pracy. Albo będzie opiernicz albo nie.
Pożyjemy zobaczymy. Niestety z projektem bardzo spadliśmy. Dokąd 

stałam nad uczniami, nauczycielami i przypominałam o projekcie było ok. 
Wystarczył weekend nieobecności i spadliśmy poza 1 dziesiątkę. Ale nic stra-
conego – można jeszcze powalczyć. Nie można – TRZEBA! Dziś przede mną
dużo pracy – projekt, rada, zebrania – czyli maraton.
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godz. 11.40

Ot sierotka ze mnie. Przyszłam godzinę za wcześnie do pracy. Ale nic
straconego. Podszykuję sobie do końca dokumentację na zebrania. Protokół
wstępny mam, oceny siadam i drukuję, wypiszę zagrożenia i proponowane
oceny z zachowania. Dokładnie potrzebuję na to jedną lekcję wiec zabieram
się do pracy.

godz. 13.50

Ale się uśmiałam. Kolega, wychowawca klasy z którą miałam lekcję po-
prosił mnie czy może być u mnie na zajęciach by uzupełnić sobie dziennik.
Powiedziałam, że nie ma problemu – ale jak zobaczyłam miny jego klasy to
się uśmiałam. Przerażenie w oczach typu – co zrobiliśmy? 

To klasa sportowa, z prawdziwego zdarzenia. Sami chłopcy, trenujący
w klubie, część z nich ma już powołania do kadry Polski młodzików. Zdy-
scyplinowani, sympatyczni młodzi ludzie. Ale trener a jednocześnie ich wy-
chowawca trzyma ich krótko. Za przewinienia, brak nauki, złe oceny –
dodatkowe treningi. Jeszcze nie pracowałam z tak zgranym i zmotywowanym
zespołem. Pilnują się na każdym kroku, jeden pilnuje drugiego – odpowie-
dzialność mają zbiorową, jako drużyna. Nie dziwię się, dlaczego byli tak za-
skoczeni obecnością wychowawcy na zajęciach. Siedzieli biedni zestresowani,
praktycznie w ogóle się nie odzywali. Ciężko prowadziło mi się lekcję bo
lubię zajęcia opierać na żywej dyskusji, wymianie zdań. A tu jakoś tak dziw-
nie. W pewnym momencie, by rozładować atmosferę, powiedziałam koledze
że więcej go nie wpuszczę na zajęcia bo mi chłopaków zablokował i nie mogę
pracować. Chłopcy uśmiechnęli się pod nosem ale żaden nawet nie pisnął.
Pod koniec lekcji, gdy wychowawca wyszedł poprosiłam ich by zaczęli już
oddychać dopiero wtedy się roześmiali.

Teraz uciekam do moich kuchareczek na zajęcia kulinarne – dzisiaj pie-
czemy świąteczne pierniczki.

godz. 16.30

Rada, rada i po radzie. Oprócz głównego tematu rady, Dyrekcja poru-
szyła temat wystawiania ocen niedostatecznych na koniec 1 semestru, a że
za dużo jedynek, że należy dostosować się do ich potrzeb, a że biedne i nie-
szczęśliwe te dzieci. Jak z kwestią dostosowania wymogów do możliwości
ucznia mogę się zgodzić, tak z kwestią, że one takie biedne bo mama zapra-
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cowana, taty nie ma, 4 rodzeństwa itp. – jakoś mi ciężko. Całkiem niedawno
mieliśmy szkolenie – konkretne, rzeczowe – na którym to pan prelegent po-
wiedział: „nie odpuszczajcie dzieciom, ze względu na ich sytuację rodzinną,
wymagajcie od nich tak samo. Inaczej nauczą się, że im się po prostu coś na-
leży”. Miał w tym sporo racji, zwłaszcza, że nasza dyskusja na radzie dotyczyła
przede wszystkim jednego ucznia – bez ograniczeń, opinii czy zaleceń – po
prostu zwykłego lenia. Który na większość naszych uwag reaguje nie chce mi
się, bez sensu, nie będę robił, po co mi to. Ucząc go drugi rok wiem, że potrafi
bez problemu przygotować się do lekcji. Dlatego wedle wcześniejszego szko-
lenia nie mam zamiaru mu odpuszczać. Zresztą zaraz będą zebrania z ro-
dzicami i zobaczę czy rodzic tego ucznia znowu będzie chodził i prosił po
nauczycielach o oceny dopuszczające dla swojego kochanego dziecka.

godz. 21.00

Oj bardzo zmęczona. Tradycyjnie ojciec naszego szkolnego leniuszka
ubolewał i prosił o kolejne szanse dla swojego biednego synka. Trochę to że-
nujące, bo na prośby, sugestie nad przeprowadzeniem obserwacji w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej rodzic reaguje zobojętnieniem. Dla mnie spra-
wa jest prosta. Brak papieru określającego ewentualne zaburzenia, problemy
chłopca blokuje mi dalsze możliwości pracy z nim. Wszelkie dotychczasowe
jego reakcje odczytuję jako przejaw zwykłego lenistwa. Zebranie swojej klasy
skończyłam praktycznie po 15 minutach, bo ileż można rozmawiać z 4 ro-
dziców. I jak tu wymagać od moich aniołków jak rodzic nie wymaga, nie in-
teresuje się, o kontroli już nie wspomnę. Trudno teraz będę wydzwaniać,
zapraszać na indywidualną rozmowę. Muszę być upierdliwa bo inaczej to nie
przyszli by do szkoły ani razu. Ta beztroskość rodziców zadziwia mnie bardzo.
Czasem mam wrażenie że dzieci dla nich to taka przeszkoda w życiu, nasta-
wieni są bardziej na ich chowanie a nie wychowanie. Po co zawracać sobie
tym głowę jak szkoła ich może (a wręcz musi) wychowywać??

Nie pisałam nic wcześniej bo sytuacja, którą obserwuję w mojej klasie jest
dla mnie… niepokojąca. Chodzi o jedną z uczennic. Nie mam z nią większych
problemów, słabo się uczy ale się uczy, śpiewa w chórze szkolnym, chętnie
uczestniczy w zajęciach koła kulinarnego… ale. Ale coś mnie niepokoi. Po-
prosiłam by rodzic przyszedł na zebranie, ale gdzie tam. Gdzie jest problem?
Ano tylko w tym, iż dziewczynka mocno przybrała na wadze. I w ostatnim
czasie zauważyłam brzuszek… Obym się myliła. Co prawda w październiku
poprosiła mnie o zajęcia kulinarne związane z tematyką dietetyczną, bo coś jej
się ostatnio na wadze przybrało. Zajęcia zrobiłyśmy przegadałyśmy, wypytałam 
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o sprawy biologii kobiecej i niby wszystko było ok. Jednak ostatni jej wygląd
mnie niepokoi. Pogadałam z dziewczynami z klasy o ćwiczeniach kształtują-
cych sylwetkę, wf i dodatkowo dowiedziałam się, że od dłuższego czasu nie
ćwiczy. Hmm. Podzieliłam się moimi obawami z pedagogiem i Dyrekcją, na
szczęście (??) też zauważyły u niej zmiany. Jutro trzeba zadzwonić do domu 
i bardzo delikatnie porozmawiać. Tylko o czym – bo sama do końca nie wiem.

Środa 10.12.2014 r.

godz. 7.50

szyscy wyszli z domku, cisza, spokój, kawa i komputer. Czas na ogar-
nięcie planu dnia – czyli sprzątanie, praca, lepienie. Zamówień świą-

tecznych spływa mi co niemiara co oznacza bardzo ciężki czas. Już powoli
zaczynam zakopywać się w swojej pracy. Mam drobne zaległości szkolne –
na szczęście nie należą do rzeczy na teraz i natychmiast. Mogę sobie troszkę
odpuścić. Z głosowaniem na projekt jest istne szaleństwo – codzienne inne
miejsce. Jednak sama nie jestem w stanie go przeforsować. Niestety koleżanki
w pracy nie zaangażowały się w głosowanie. Z jednej strony je rozumiem,
każdy jest zabiegany ma swoje sprawy z drugiej strony jest mi po prostu przy-
kro. Ale cóż. Dzieciaki głosują i chwała im za to.

godz. 14.40

Zaczynają się ciężkie dni w pracy. Wystawianie wstępne ocen. Dużo
czasu się na to traci. Ale nie ma wyjścia. Moi uczniowie wiedzą że nie po-
zwalam pod koniec semestru na zaliczenia, prace typu referaty, plakaty i inne.
Doceniam prace przez cały semestr, systematyczną. Na początku roku spisuję
też do swojego kajetu nazwiska uczniów, którzy chcą pracować na dodatkowe
oceny prowadząc zeszyty ćwiczeń. Skrupulatnie też notuję kto brał udział 
w jakich konkursach, kto wykonywał prace dodatkowe. I pod koniec seme-
stru mam asa w rękawie. Zazwyczaj ilość zgłoszonych a realizowanych zadań
jest inna. No cóż. Możliwości moi uczniowie mają wiele, często o nich przy-
pominam, mobilizuję. Ale ja ich za nich nie wykonam.

Podzieliłam się dzisiaj w pracy z koleżankami refleksją na temat zainte-
resowania rodziców z mojej klasy swoimi dziećmi. 

Usłyszałam, że jak patrzą na moje dzieciaki to mają wrażenie, że czasem
traktują mnie jak Matkę – przylatują dosłownie do mnie na każdej przerwie
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– a to dostali dobre oceny, a to pozytywną uwagę, a to sam wyprałem bluzę,
a to z zapytaniami typu: co gotujemy, co przynosimy, co robimy na godzinie
wychowawczej… po prostu bardzo łakną zainteresowania, pochwał, dobrego
słowa. To bardzo uciążliwe ale bardzo miłe. Nigdy nie odmawiam im moż-
liwości wygadania się. Szkoda mi tych dzieci, ale z drugiej strony one mają
swoich rodziców, ja nie mogę im zastąpić mamy…

Wracam teraz do domku i do wieczora lepienie a potem głosowanie.

godz. 18.20

Telefon do mamy mojej uczennicy wykonany. Nie wiedziałam jak mam
z nią rozmawiać o problemach jakie zauważyłam. Zaczęłam więc, że się nie-
pokoję bo ostatnio jej nie ma, a czy chora, a czy dobrze się czuje, a że nie ćwi-
czy na wf. Delikatnie przeszłam do jej wagi, że okres dojrzewania i zmienia
jej się sylwetka, więc może się wstydzi. Mama mnie uspokoiła, że wszystko
jest ok., że ona rzeczywiście ostatnio więcej je więc i się cytuję: „zapasła”.
Wtedy wrzuciłam, iż właśnie to zauważyłam, i że biedna bo w okolicach pupci
i brzucha przytyła, co ciężko będzie jej zrzucić, więc proszę o rozmowę z córką
i jakby co to chętnie pomogę jej w pracy nad sylwetką. Mama bardzo sympa-
tyczna, pożegnałyśmy się a ja czułam lekką satysfakcję, iż wrzuciłam jej kamyk
do ogródka. Teraz wszystko w rękach rodzica. Telefon skrupulatnie odnoto-
wałam w dokumentacji. 

Przy okazji podzieliłam się swoimi obawami z młodszą córą. Taka niby
rozmowa o mojej pracy. Ale to nie tak. To rówieśniczki, więc obudziła się we
mnie obawa co to mojego prywatnego dziecka. Córcia szybko sprowadziła
mnie na ziemię swoją beztroską. Mamuś o czym Ty myślisz, przecież ona ma
dopiero naście lat, pewnie przytyła, ale sobie wymyśliłaś!! Ucieszył mnie jej
światopogląd. Jednak nie uspokoił. 

Czwartek 11.12.2014 r.

godz. 9.20

amotność w sieci – czyli przegląd Internetu w trakcie zajęć indywidualnych.
A jeszcze wczoraj przypominałam, rozmawiałam, upominałam było przy-

takiwanie, zapewnianie. Och Ty naiwna kobieto! W takim bądź razie ja też
mam labę i poserfuję w necie!
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godz. 13.40

Ale cudownie. Przerzucono mi dziś zajęcia na okienka i dzięki temu za-
miast o 15.15 kończyć pracę, kończę ją teraz!! Yupi! Posiedzę tylko jeszcze
chwilkę i ogarnę zadania następny tydzień – najcięższy – i uciekam na swo-
bodne zakupy i do domku!!

godz. 18.20

Przede mną weekend ciężkiej pracy. Nie dość, ze sterta zamówień czeka
to jeszcze odezwała się dodatkowa praca, ponadto czas na świąteczne ogar-
nięcie domku i przeanalizowanie na spokojnie ocen każdej z klas. Będzie
ciężko. Dziś jednak postanowiłam zrobić sobie namiastkę wolności i najzwy-
czajniej na świecie nie robić nic. Uciekam w takim razie z komputera, żegnam
go i ODPOCZYWAM!

Piątek 12.12.2014 r.

godz. 7.10

ej ho, hej ho! Do pracy by się szło! Czas na 8 godzinek udać się do dru-
giej, jakże innej od dotychczasowej pracy ☺

godz. 17.00

Zmęczona, padnięta, wypluta fizycznie. Ale usatysfakcjonowana. Niby
praca męcząca ale umysłowo odpoczywam. I co najważniejsze – nie zabieram
pracy do domu. Jakie to dziwne. Nie jestem jednak do tego przyzwyczajona.
Fajne uczucie tylko mi jednak czegoś brakuje, człowiek tak wraca do domu
i pustka – że to już, koniec? Nic nie muszę robić? To chyba jednak nie dla
mnie – owszem chwilowo jest fajnie – ale jednak przyzwyczajona jestem do
tego by móc coś w domu jeszcze poszperać, porobić, posprawdzać. 
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Sobota 13.12.2014 r.

godz. 9.00

zy w sobotę odpoczywam od pracy? Zazwyczaj tak. To dzień w którym
staram się nadrobić sprawy domowe. Taka chwilka oddechu dla siebie.

Staram się trzymać tej zasady. Nie zawsze co prawda mi się to udaje, ale grunt
że się staram.

godz. 21.10

Późnym popołudniem miałam przyjemność wyjść z moim prywatnym
dzieckiem, na spektakl przygotowywany po raz kolejny przez amatorską
grupę dorosłych miastowych vipów. Po raz kolejny setnie się ubawiłyśmy.
Moja młodsza córa często ze mnie się śmieje że wyłazi ze mnie typowy na-
uczyciel. Zabieram ją na takie „mądre” spotkania, by pokazać jej świat inte-
ligentny, pozbawiony odwiecznego facebooka. Nie raz jak wychodzi gdzieś
sama to zarzucam ja lawiną przestróg, obaw, niepokoju. Wtedy troszkę się
ze mnie śmieje. Wie jaki zespół klasowy mam, wie jak czasami potrafią 
narozrabiać, jakie głupie pomysły wpadają im do głowy. Zdarza się że to
wszystko przerzucam na nią. Sprowadza mnie wtedy na ziemię – Mamuś –
ja nie jestem nimi. Ja o tym oczywiście wiem, ale wiem też chyba za dużo co
wyczynia dzisiejsza młodzież. Czasami chciałabym chociaż przez chwilę być
tak beztroska, jak rodzice moich uczniów. Ale tylko czasami, przez krótką
chwilkę. 

godz. 21.40

Yupi!! Wygrałam, wygrałam!! Latem pisałam projekt edukacji regional-
nej wraz ze scenariuszami zajęć, prezentacjami dla urzędu gminy. Projekt
miał charakter otwartego konkursu dla nauczycieli. Długo trwało rozstrzy-
ganie go ale w końcu jest wynik. Już miałam schodzić z komputera i na ko-
niec sprawdzałam pocztę a tu taka niespodzianka. Pierwsze miejsce – ja ☺
Ale się cieszę. Nie dość że będzie publikacja to jeszcze gratyfikacja pieniężna
na konto. Teraz chyba nie zasnę…
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Niedziela 14.12.2014 r.

godz. 8.20

eniwa niedziela – tylko nie w moim wykonaniu. Przez całotygodniowe
głosowanie na projekt mam spore zaległości w mojej pracy. Testy próbne

leżą, czekaja na sprawdzenie, wklepanie i przeanalizowanie. Egzamin klasy-
fikacyjny – czeka, nie ruszony, kartkówki zalegają na biurku. A tu jeszcze
przysłowiowa tona zamówień. Muszę rozpisać sobie plan na dzisiaj – tak mi
się najlepiej pracuje.

Poniedziałek 15.12.2014 r.

godz. 9.10

am na sam czyli ciąg dalszy zajęć indywidualnych. Posprawdzałam so-
bie projekt i jest dobrze i niedobrze. Nadal utrzymujemy się w czołówce

ale niestety nie załapiemy się już na nagrodę. Mówi się trudno. Uważam że
20 miejsce na 600 to i tak doskonały wynik. Teraz ewentualnie możemy liczyć
na zauważenie nas przez jury. Wyciągnęłam wnioski na przyszłość i już wiem
jak kolejnym razem możemy zbliżyć się do sukcesu. 

Przygotowałam sobie też listę obowiązkowych zadań do wykonania 
w tym tygodniu. Kiedy wiem, że już nie muszę głosować, poczułam ulgę 
i wracam na tory normalnej pracy. 

godz. 13.10

No rozbawiła mnie dziś uczennica. Zaraz po świętach wystawiamy
oceny na semestr, a od niej dzisiaj słyszę – co mogę jeszcze zrobić by mieć
piątkę. Z ocen wychodzi jej czwórka, taka bezdyskusyjna, dziewczyna jest
zdolna, mądra ale nawet palcem nie kiwnęła by robić coś więcej. Możliwości
miała sporo ale po co? Popatrzyłam się tylko na nią i zrozumiała.

Postanowiłam też w tym roku zmienić trochę formę przeprowadzanych
przeze mnie sprawdzianów. Do tej pory korzystałam z gotowych prac przy-
gotowanych przez wydawnictwo. Jednakże w dobie dostępnego Internetu
sprawdziany zaczęły krążyć w necie. Zorientowałam się szybko, zwłaszcza
gdy uczniowie to gaduły totalne i nie potrafią trzymać języka za zębami. 
W związku z powyższym powróciłam do sprawdzianów w formie opisowej.
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Zazwyczaj rzucam po 2–3 pytania na które proszę o rozpisanie się uwzględ-
niając w tym opisie rzeczy podstawowe takie jak daty, postacie, miejsca. I tu
pojawił się problem. Notatki dyktuję do zeszytu w postaci punktów i myśl-
ników. Z nauczeniem się tego nie ma problemu. Ale w takiej formie jak po-
daję. Stworzyć natomiast z tego swobodne, logiczne zdania to wyczyn ponad
siły współczesnego gimnazjalisty. Zanika umiejętność swobodnej wypowie-
dzi, konstruowania zdań, wyciągania wniosków. Ale nie wycofam się z tej
formy, trzeba po prostu ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.

godz. 17. 40

Pod koniec dnia przyszła do szkoły mama mojej uczennicy, tej o którą
tak się niepokoiłam. I niestety moja intuicja mnie nie zawiodła. Dziewczyna
jest w 7 miesiącu ciąży!! Matka zorientowała się, tzn. przycisnęła córkę, do-
piero po mojej interwencji telefonicznej! Jak można nie zauważyć takiej
zmiany u własnego dziecka? Zawsze w takiej sytuacji obawiam się krytyko-
wania innych bo sama nie wiem co mnie czeka. Jak opowiedziałam mojej
córce to prawie usiadła ze zdziwienia. Przegadałam z nią problem wzdłuż 
i wszerz, aż w końcu chyba miała dość bo powiedziała, że ona nie jest nią 
i ma swój rozum i żebym już przestała gadać. Zauważyłam, iż często pro-
blemy jakie napotykam u siebie w pracy analizuję i sprawdzam czy moje
dzieci czasem też się z nimi nie stykają. Wiem, że mają mnie po dziurki 
w nosie w takich sytuacjach. A ja po prostu jestem matką i się najzwyczajniej
w świecie boję. Ehh, ten zawód nauczyciela – za dużo widzę, za dużo wiem,
za dużo przeżywam.

Teraz trzeba siąść i zorganizować tak naukę mojej podopiecznej by
umożliwić jej ukończenie edukacji. Przepisy są jasne – szkoła ma umożliwić
i dostosować się do potrzeb ucznia w takiej sytuacji. Więc zacznie się kom-
binowanie, stawanie na rzęsach – przez nauczycieli oczywiście.

Wtorek 16.12.2014 r.

godz. 9.20

dę dziś do pracy troszeczkę wcześniej bo mają mi przywieźć meble do
kuchni. Super. Nasze pomieszczenia coraz bardziej przypominają dom. 

O to w tym chodzi. Stworzyć dzieciakom miejsce, gdzie w spokoju, przyjem-
nej atmosferze mogą odpocząć czy pobawić się w kucharzy.

283

B e l f e r k a  2 0 7

I

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 283



godz. 13.40

Przegląd mebli kuchennych dokonany, jest dobrze. Teraz tylko trzeba
znaleźć chwilkę czasu na zagospodarowanie, posprzątanie, odmalowanie.

godz. 18.20

Byłam na rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród. Ale mi się miło
zrobiło… Okazało się, że jestem postacią zauważalną na forum miasta. Wy-
słuchałam kilku pozytywnych kwestii na temat mojej pracy, ktoś nawet określił
mnie nauczycielem z powołania. Na szczęście nie jestem osobą której po takich
słowach wyrastają skrzydła i chodzi z nosem zadartym do góry. Ale nie ukry-
wam, miło jest posłuchać o sobie pozytywnych komentarzy. Na pewno mobi-
lizuje mnie to do dalszej pracy na minimum takim samym poziomie. 

W pracy podzieliłam się z kilkoma osobami informacją o tej wygranej.
Nie odczułam jakiejś zawiści czy zazdrości. Czasami jednak brak jest nam 
w palcówce takiego zwykłego podziękowania, docenienia, wymienienia z na-
zwiska osoby która coś fajnego zrobiła czy wymyśliła. Zbywa się całą naszą
dodatkową pracę ogólnymi stwierdzeniami.

Środa 17.12.2014 r.

godz. 8.20

zybkie zakupki zrobione, czas na ogarnięcie mieszkanka. Sprawdziłam sobie
rano projekt ale informacje co do wyników pojawią się dopiero 15 stycznia –

więc czekamy. 

godz. 12.15

Właśnie zachowuję się niepedagogicznie. Moi uczniowie piszą sprawdzian
– więc ja też piszę. Skąd taka decyzja? Od jakiegoś czasu pracuję nad zmianą
formuły sprawdzianów. Tak jak pisałam wcześniej – zmusili mnie do tego
uczniowie. Podyktowałam więc dzisiaj po 3–4 pytania otwarte i kazałam się roz-
pisywać – wszystko co pamiętają czy wiedzą na ten temat. Oczywiście wyszcze-
gólniłam swoje wymogi zarówno na 2 jak i na 6. I jak na razie jestem w szoku.
Nie pamiętam kiedy widziałam tak zapracowaną klasę na sprawdzianie! Oni sie-
dzą i cały czas piszą. Musiałam więc na świeżo podzielić się tą obserwacją.
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godz. 15.10

Ostanie konsultacje, ostatnia szansa na poprawienie ocen, zaliczenie ma-
teriału czy chociażby wykazania chęci. I jest – ten jeden jedyny osesek, uczeń
dobry z plusem, mający aspirację na piątkę. Wiedział, że ma jakaś zaległość
i przyszedł. Jak tu go nie docenić? A reszta obiboków, pojedynczych zagro-
żonych oceną niedostateczną nawet się nie pojawiła. Jak ja to mówię ich
wybór. Bardzo rzadko wstawiam oceny niedostateczne, nie lubię ich, uważam
że na 2 stać każdego. Ale wagarowicz to postać poza moim zasięgiem. Ja
mogę przymrużyć oko na ucznia słabego, z deficytem, ale obecnego na zaję-
ciach i wykonującego w trakcie ich trwania powierzone zadania. Pod moim
kierunkiem wypełniają mapy, układają wydarzenia chronologicznie, wypi-
sują daty, postacie. Za ich pracę nagradzam ich pozytywną oceną. Ale waga-
rowicz? Dla mnie to niestety uczeń który skreśla sam siebie.

godz. 22.10

Uff. Po pracy. Po tej szkolnej i po tej domowej. Jutro nie idę do szkoły,
mimo iż organizowane są klasowe wigilie i jasełka szkolne. Zauważyłam, że
coraz bardziej odchodzi się od wigilii klasowych. W tym roku na 9 zespołów,
tylko 3 przygotowują Wigilię. Ja jej też nie robię. Powodów mam kilka: 
1. Dyrekcja zarządziła że możemy ją zrobić w piątek na 2 pierwszych lekcjach.
Ja w piątki nie pracuję. 2. Mogłabym pójść i zrobić z moimi Wigilię ale nie
chcę. Nie chcę bo nie dorośli do tego. W tamtym roku biegali po szkole, rzu-
cali się ciastami, oblewali dla żartów barszczem. Zapowiedziałam im więc,
że mogą zapomnieć o kolejnej Wigilii. Widziałam że jest im przykro w tym
roku ale ja jestem konsekwentna. A może i wygodna?? Nie mam ochoty uże-
rać się z dzieciakami w trakcie uroczystości o szczególnym wymiarze. 

Ponad miesiąc mojego pisania minął dość szybko. Spodobało mi się
przelewanie moich spostrzeżeń na papier. Czasem nie miałam czasu, ochoty
a innym razem czułam potrzebę wyrzucenia z siebie pewnych przemyśleń.
Fantastyczny rodzaj terapii w celu wyrzucania nagromadzonych emocji! 
Z perspektywy czasu fajnie to się czyta. 

Czy pociągnę ten temat dalej?? Nie wiem. Na tą chwilę jestem zmęczo-
na – koniec semestru, dodatkowe prace – i potrzebuję odpoczynku. Najlepiej
jakby ktoś wyłączył prąd, wywiózł domowników, zostawił mnie chociaż na
chwilę sam na sam ze sobą…

Ale tylko na chwilę ☺
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Niedziela 16.08. 2015 r.

PODSUMOWANIE 

inęło 8 miesięcy od momentu moich zapisek. Dopiero teraz zasiadłam
i przeczytałam wszystko na spokojnie. SUPER!! Dopiero teraz widzę

jak mi się ta forma podoba!! I szczerze zastanawiam się czy sama dla siebie
tego nie kontynuować. Ale czas na małe podsumowanie… To znaczy we-
wnętrznie poczułam potrzebę zamknięcia tego roku szkolnego. Należy do-
pełnić całość i uznać rok szkolny 2014/2015 za zamknięty. To bardzo ciężki
rok pod wieloma względami, rok, gdzie do dnia dzisiejszego ciężko mi o nim
zapomnieć. Może więc forma pisemna pozwoli mi uporać się z kilkoma waż-
nymi sprawami. Co się działo przez te pół roku? Postaram się wypunktować
pod względem emocjonalnym.

1. Pochowaliśmy ucznia. W maju zmarł K. – nasza uczniowska perełka, 
wybitny sportowiec, uczeń, kolega etc. Najgrzeczniejszy w szkole, 
najprzystojniejszy, kandydat do tytułu prymusa. Z perspektywy 
czasu wiem, iż nie było osoby, która by go nie lubiła. To najgorsze 
szkolne przeżycie jakiego doświadczyłam. Mój as historyczny. Dzień 
przed śmiercią dowiedziałam się, iż w konkursie historycznym wy-
grał wycieczkę do Wilna. Ze względu na ważne dla niego zawody 
sportowe postanowiliśmy z trenerem poinformować go później –
nie zdążyłam. Szok, tragedia dla wszystkich. W życiu nie słyszałam 
takiej ciszy w szkole na przerwach. Nie było osoby, której by ta śmierć 
nie uderzyła. Osobiście do dnia dzisiejszego nie mogę się z tym po-
godzić. Nie ma dnia bym nie myślała o K., nie zaglądała na jego pro-
fil, nie czekała aż wróci. Zbliża się nowy rok szkolny – zastanawiam 
się co z miejscem gdzie siedział K.? W tamtym roku pozostawało 
ono wolne, nikt nie odważył się na nim siąść. Wszyscy tęsknimy 
za nim…

Tutaj powinna nastąpić długa przerwa w zapiskach. Żadne inne wyda-
rzenie w sumie nie jest tak ważne… oczywiście z perspektywy pkt 1.

2. Moja uczennica urodziła – miała być dziewczynka, jest chłopak. Od 
września ma mieć nauczanie indywidualne. Jak na razie to prze-
szczęśliwa matka, bardzo dobrze zajmująca się dzieckiem. Oczywi-
ście promocję uzyskała.

286

Cod z i enno ś ć  w  na r r a c j a ch  nau c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  w c z e sne j  d o r o s ł o ś c i

M

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 286



3. Nasz projekt nad którym głosowała cała szkoła nie wygrał. Udało 
nam się natomiast uzyskać ważny dla placówki certyfikat więc jednak 
było warto. Podobało mi się zaangażowanie uczniów, ich wzajemne 
motywowanie. Super. Pewnie do tego pomysłu wrócę w następnym 
roku szkolnym.

4. Od września 2015 zaczynam pracę również w szkole podstawowej. 
Fajnie bo w tym momencie mam etat (tzw. uzupełnienie etatu) nie-
fajnie bo… ja nie lubię pracy z małymi dziećmi. Dzień w dzień o tym 
myślę. Próbuję nastawić się pozytywnie. Może jednak będzie fajnie? 
Jak na razie przeważa argument – pamiętaj to Twoja szansa na pe-
łen etat.

5. Chiny zaliczone!!! Super, ekstra! Wyznaczam więc sobie nowy cel… 
ale o tym chicho sza!
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OPOWIEŚCI Z ŻYCIA NAUCZYCIELA

Poniedziałek 18.05.2015 r.

budziłam się o godzinie 6.30. Do pracy miałam na 8.30 ale lubię być
wcześniej i przygotować się też na miejscu w pracy. Pracuję w Niepu-

blicznym Przedszkolu w K. Jestem Wychowawcą w najstarszej grupie. Uczę
też języka angielskiego w tym przedszkolu. W zeszłym tygodniu byłam na
L4 i bardzo byłam ciekawa jak zareagują dzieci na mój powrót. Do pracy wy-
brałam się jak to zwykle tramwajem z przesiadką na drugi tramwaj i z niego
piechotą idę ok. 7 min Pierwsze co zrobiłam po wejściu do pracy oprócz
przywitania się w szatni z dziećmi i rodzicami, którzy w tym samym czasie
przyszli do przedszkola, wywiesiłam plan tygodnia dla mojej grupy na tablicy
ogłoszeń. Rodzice czytają co każdego dnia będzie się działo na zajęciach. Na
tej tablicy również wywieszam prace dzieci, a w każdym tygodniu na tej ta-
blicy pojawiają się przynajmniej dwie prace plastyczne. Nie obyło się bez 
porannej kawy, zrobionej w pracy. W kuchni pracuje Pani, której nie da się
pominąć tak po prostu bez słowa. Jej uśmiech i pytanie „jak się masz?” albo
dzisiejsze słowa „Miło, że wróciłaś”? Nie daje innej możliwości jak odpowie-
dzieć na to pytanie i uśmiechnąć się.

Zajęcia w poniedziałki zaczynają się o 9-tej. Dzisiaj na początku oprócz
powtórki z zeszłego tygodnia, rozmawialiśmy na temat uczuć dzieci oraz po-
trzeb jakie chcieliby zaspokoić podczas tych uczuć. Nauczyliśmy się śpiewać
piosenkę „K. jeden” oraz dwukrotnym odśpiewaniu tej piosenki pokazałam
kroki dzieciom w tym tańcu i ku memu zdziwieniu po pierwszej próbie,
drugi raz to już był pięknie zatańczony K. Przez dwa tygodnie omawiamy

O

Pani M.
Kobieta, 27 lat

Panna
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temat „K. – moje miasto”, dzieci kończyły zdanie „K. to moje miasto ponie-
waż… „mieszkam tutaj”, „mam przedszkole” „jest park”. Oprócz tego dzieci
opowiadały legendę o L., której słuchali w zeszłym tygodniu i wklejali do
„Zeszytów” opis Herbu K., który omawialiśmy. Po porannych zajęciach, które
w poniedziałki są bardzo krótkie wybraliśmy się na Halę Sportową. Dzieci
potrzebują ruchu i na samym początku pozwalam się im po prostu wybiegać
i wykrzyczeć co jest możliwe w tym miejscu a nie możliwe do realizacji i ak-
ceptacji w innych miejscach. Później organizuję im ćwiczenia: skoki na 
skakance, berek, zabawa w murarza. Dziś było: bieganie, „Szczurek”, „Tor
przeszkód”, zabawa w „Murarza”. Zarówno na halę jak i z powrotem jedziemy
komunikacją miejską. Ku mej radości dzieci starają się zachowywać kultu-
ralnie i słuchają moich poleceń. Zanim wchodzimy do autobusu otrzymują
komentarz aby zachowywać się przede wszystkim bezpiecznie i zajmować
miejsce siedzące lub stojące, które wskażę bez zmiany decyzji, ponieważ nie
jest to możliwe kiedy autobus ruszy a robi to szybko.

Dzieci wracają głodne na obiad. Już w autobusie słyszałam „Jestem
głodny”, inna osoba mówiła mi „Chce mi się spać nawet nie chcę jeść obiadu.
Dziś na obiad była zupa ogórkowa. Dzieci same nalewają sobie zupę, ta zupa
im bardzo smakuje. Tylko jedna osoba zapytała mnie dziś „Czy może się
umówić na 10 łyżek tej zupy bo jej nie smakuje” reszta zjadła ją ze smakiem.
Podobnie było z drugim daniem. Zaglądam do łazienki kiedy dzieci myją
zęby po obiedzie bo w łazience mają zawszę najwięcej tematów do dyskusji 
i tam jest zazwyczaj głośno albo pojawiają się „wygłupy”. Były też warsztaty
z matematyki. Od kiedy są te warsztaty dzieci bardzo polubiły matematykę.
Są chłopcy, którzy tylko czekają na ćwiczenia matematyczne na zajęciach 
i podejmują się najtrudniejszych działań. Bardzo mi było miło kiedy otrzy-
małam dziś obrazek-laurkę od dziewczynki. Pierwszy raz napisała bezbłędnie
moje imię, pojawiły się błędy w zapisie „ale pierwszy raz otrzymałam laurkę
na której dziecko samo napisało by takie zdanie, bez wcześniejszego mó-
wienia o laurce. Oczywiście przytuliłam za to i podziękowałam za wspaniałą
niespodziankę. W trakcie dnia byłam na zajęciach z języka angielskiego 
w dwóch grupach, czytałam dzieciom legendę o Smoku Wawelskim oraz
przedstawiłam gościa jakim była wielka Smoczyca. Podwieczorek zjedliśmy
na tarasie. Dzieciom spodobał się pomysł jedzenia na ceracie w kwiaty, by
poczuli się jak na pikniku otrzymali rurki do picia owocowej herbaty. Po
podwieczorku spędzałam czas z dziećmi na podwórku, obserwowałam za-
bawy i rozmawiałam z nimi. Spodobał mi się pomysł sitowania piasku, który
wysypał się za piaskownicę aby znów wsypać czysty piasek do piaskownicy.
Bawiłam się też z małym chłopcem w zabawę „Berek-Kibelek” lubianą przez
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dzieci. Po pracy udałam się na lekcję prywatną. Było bardzo sympatycznie
dlatego, że widzę efekty nauki 5 klasistki, która z tygodnia na tydzień uczy
się 30 słówek i wszystkie pięknie pamięta. Potrafi wykorzystać wiedzę rów-
nież w praktyce i wróżę jej sukces. Wracając do domu rozmawiałam z mamą
bo omawiałyśmy ważny temat o którym będę pisać w kolejnym dniu. Po
przyjściu do domu narzeczony czekał na mnie, pokroił mięso na obiad 
i zaczął gotować ryż o co go prosiłam w smsie a ja zajęłam się całą resztą. Po-
szliśmy po tej obiado-kolacji na spacer, wykorzystując ładną pogodę. Chcia-
łam też odebrać list polecony z poczty ale przed wyjściem kiedy szukałam
dowodu, okazało się, ze portfel został mi w plecaku, który zabieram na halę
sportową. Mam nadzieję, że zastanę go jutro. Spróbowałam odebrać list bez
dowodu ale nie udało mi się, Pani odmówiła i myślę, że dobrze bo powinno
się sprawdzać dowody. Było mi smutno i przykro bo usłyszałam od narze-
czonego „Jak można zostawić portfel w pracy?” a no można mając wiele
zadań w ciągu dnia do realizacji i myśląc o innych rzeczach. Smutno mi było
również dlatego, że nieświadomie jechałam „na gapę” po pracy. Mam oczy-
wiście bilet miesięczny ale został on również w przedszkolu. Jutro rano wy-
ciągając jakieś drobne ze skarbonki muszę kupić sobie jednorazowy bilet.
Kiedy wróciłam do domu zrobiłam sobie kawę i nie mogłam się oprzeć cze-
koladowemu ciastu, które otrzymałam od mamy mego narzeczonego. Zja-
dłam je z przyjemnością sprawdzając pocztę mailową. I to ciasto przestało
mi smakować kiedy przeczytałam o wiadomości od jednej z mam, że mo-
jemu wychowankowi umarł tata. Zadzwoniłam do swojej znajomej, która
pracuje również w tym przedszkolu, jest wspaniałym wychowawcą z praw-
dziwego zdarzenia. Z powołania i od serca. Uwielbiam być w jej towarzystwie
i przyglądać się jej sposobowi bycia wśród dzieci. Coś pięknego. Zajęcia tej
osoby zachęcają najmniej chętnych. Przyglądam się tej postawie, chciałabym
się nauczyć bycia aż tak otwartą na świat jak ona. Doradziła mi też w jaki
sposób napisać do mamy. Nie ukrywam, że dla mnie jest to nowa sytuacja 
i bardzo trudna. Od razu nam się narzuca myśl, że jak dziecko przyjdzie to
co powiem? „przykro mi”, „nie martw się?”. Ma prawo być smutny, ma prawo
płakać, i nie można mówić nie martw się bo ono potrzebuje czegoś innego,
muszę wstawić się w jego osobę, towarzyszyć mu w tym co przeżywa. Jeśli
nie wiem co powiedzieć to nie powiem ale będę chciała go wysłuchać i ob-
darzyć troską. Jeśli sam mi o tym powie, mimo, że zna mnie dopiero 5 mie-
sięcy to będzie dla mnie najpiękniejszy prezent – bo tak to odbiorę. Każdego
dnia mam jakieś sny i coś z nich pamiętam. Zeszłej nocy śnił mi się śnieg 
i mama mi mówiła, że śnieg śni się na list i rzeczywiście dziś taki do mnie
przyszedł. Tej nocy wydaje mi się, że sen będzie odzwierciedleniem dnia,
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który dla mnie był trudny. Było w nim wiele aktywności fizycznej i umysło-
wej. A na koniec dnia zderzenie z informacją, która jest trudna dla mnie 
w poradzeniu sobie z nią. Chcę pomóc ale zrobić to tak, żeby ta pomoc była
czymś ważnym i tym czego oczekują ode mnie osoby, które w tym momencie
cierpią. Zostało mi jeszcze przygotowanie na jutro, na szczęście myślę, że go-
dzina mi wystarczy. Sen godzina 00.00.

Wtorek 19.05.2015 r.

stałam dzisiaj po godz. 6 rano, zjadłam śniadanie i pojechałam do
pracy. W tramwaju byłam świadkiem sytuacji kiedy do tramwaju

weszła starsza Pani z wózkiem na kółkach – zakupowym. Ustąpił jej miejsce
starszy Pan, który jak tylko to zrobił to podszedł naprzeciwko do krzesła
(wszystkie miejsca były zajęte). Na krześle do którego podszedł to siedziała
dziewczyna wiek ok. 28 lat do której powiedział „Siedzenie, siedzenie”– głoś-
nym, poważnym tonem, w głosie którego słychać było złość, żal i bunt.
Dziewczyna wstała ale była oburzona. I tak jadąc do końca tramwajem za-
stanawiałam się kto miał rację? No uważam, że Pan pod względem tego, że
to on ustąpił miejsca a nie młodzi co jest nagminne w tramwajach – zwłasz-
cza wśród młodych chłopaków. Z drugiej strony myślałam sobie czy nie
można by było inaczej powiedzieć do tej dziewczyny? W każdym razie uczu-
cia towarzyszące tej sytuacji udzielały się osobom, które były blisko nich. 
W dzisiejszym dniu omawialiśmy Legendę o Hejnale z Wieży Mariackiej,
ćwiczyliśmy zapis litery H, h, tańczyliśmy K. Ponieważ dziś był Dzień do-
brych Uczynków, to rozmawialiśmy na temat tego czym są „dobre uczynki”,
czy kiedy oczekujemy nagrody za coś co dla kogoś robimy to wtedy to też
jest dobry uczynek? Jedna dziewczynka powiedziała, że tak. Po podaniu przy-
kładów okazało się, że szybko i ona zmieniła zdanie w związku z odpowie-
dzią. Zapis litery wielkiej H nie był dla dzieci łatwy ale pokonali to bez
marudzenia. Ćwicząc rękę dzieci podczas zajęć nauczyły się zasady, że nie
zawsze wszystko musi nam wyjść i kiedy coś poznajemy to mamy prawo cze-
goś nie wiedzieć albo poprosić o pomóc i to jest mile widziane. Dlatego sta-
rają się nie poddawać nawet jeśli dany szlaczek czy literka nie wyglądają jak
w przykładzie. Czasem, kiedy są np. 3 linijki szlaczków, mówię dzieciom, że
pokonują poziomy. A jak uda się im przejść wszystkie, to mogą narysować
sobie coś co będzie dla nich miłe i będzie im mówiło, jak to zobaczą za jakiś
czas, że to nie było łatwe zadanie ale się udało i bardzo się z tego cieszę. Dzieci
rysowały uśmiechnięte buzie, serduszka albo buzie i ręce, gdzie nawet kciuk
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był do góry. Zapis małej litery h zostawiliśmy sobie na kolejny dzień. Ponie-
waż dzieci potrafią opowiedzieć już 3 legendy k. dlatego wklejali sobie na do-
datkową kartę obrazek ze smokiem Wawelskim jako znak, że mogą mówić 
o zdobytej sprawności. Dzień mijał pozytywnie. Bardzo się martwiłam sy-
tuacją ze śmiercią taty jednego z mych wychowanków. Na szczęście była 
z nami w grupie Pani Psycholog, która rozmawiała z dzieckiem, które kolej-
nym razem już nie chciało rozmawiać. W sytuacjach w ciągu dnia kiedy za-
bawy lub ćwiczenia wymagały skupienia, były spokojne to widać było smutną
buzię i „odpływanie w inny świat”. Nawet podczas zajęć z języka angielskiego,
które prowadziłam to zasypiało. To dziecko stara się być silne i nie chce po-
kazać w grupie swojej słabości. Jest to osoba bardzo zdolna, bystra ale też lu-
biąca wygrywać i trudno radząca sobie z „porażką” stąd myślę taka postawa.
Starałam się również być silna tzn. nie dać poznać po sobie, że jest mi bardzo
przykro i bardzo współczuje tylko byłam blisko, obserwowałam zabawę,
wspominałam miłe rzeczy, które udało się nam wykonać w ostatnim czasie,
tak więc uśmiech mimo wszystko w ciągu dnia, kilka razy pojawił się na jego
twarzy. Bardzo miłą niespodzianką było dzisiaj to, że dzieci otrzymały Dy-
plomy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Kolorowy
Świat Przyrody”, ja otrzymałam podziękowanie za przygotowanie dzieci do
konkursu. Cieszę się bo to już drugie dla nas wyróżnienie. W lutym dzieci 
z mojej grupy zajęły pierwsze miejsca i wyróżnienia w konkursie „Zoo alfa-
bet”. Oj ale się wtedy cieszyliśmy. Dzieci piszczały z radości, w ich oczach
były łzy szczęścia, że otrzymały piękne dyplomy i nagrody – ten widok jest
bezcenny. Kiedy braliśmy udział w kolejnych konkursach potrzebna była roz-
mowa na temat tego, że nie zawsze się wygrywa bo wychodziły z założenia,
że tak będzie kolejnym razem. Wyjaśniliśmy sobie i uzgodniliśmy, że bę-
dziemy cieszyć się kiedy komuś się uda zdobyć nagrodę. Dziś dzieci zjadły
podwieczorek na podwórku, widziałam, że dużo radości im to sprawiło. Po-
nieważ na naszym placu zabaw pojawiła się trampolina, trzeba było utwo-
rzyć kolejkę do niej i pilnować czasu oraz porządku kolejki. Zajęłam się tym 
nakręcając przedszkolny minutnik. Później moim pomocnikiem była dziew-
czynka a później kilkoro dzieci również chciało spróbować. Na języku an-
gielskim Zabawkowa smoczyca bawiła się z dziećmi na placu zabaw, który
wyobraziliśmy sobie w sali. Było bardzo zabawnie. Odebrałam dziś z przed-
szkola portfel, który wczoraj zostawiłam. Po pracy udałam się prosto na po-
cztę i by dostać się do okienka czekałam równe 30 minut. Nie chodzi o brak
cierpliwości bo mam jej bardzo dużo tylko oto, że dwie osoby blokowały dwa
dostępne okienka przez 15 min a kolejka sięgała w tym czasie do wyjścia 
z poczty. I mimo tego, że były inne panie na poczcie, nie przyjęły nikogo. Na
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szczęście udało się wszystko. Po powrocie zjadłam gotowe pierogi i położy-
łam się na 40 min bo bardzo tego potrzebowałam. Po przebudzeniu wysyła-
łam wiadomości do Rodziców na temat wydarzeń, które będą miały miejsce
w najbliższym czasie, układałam plan na kolejny tydzień bo zawsze w środy
do godz. 24 mamy go wysłać na maila Rodzicom i Pani Dyrektor. Jak się 
zatrudniłam w tym przedszkolu to przyznałam się na forum, kiedy była 
rozmowa nad tym co chcielibyśmy zmienić, popracować to zdecydowanie 
u mnie była ta terminowość czyli środa – wysyłanie planu. Po dwóch mie-
siącach albo troszkę krócej udało mi się wejść w ten rytm i już mogę powie-
dzieć śmiało, że można. Trzeba tylko wiele siły zaparcia i zająć się właśnie
tym zadaniem, którego czas jest najkrótszy. Po napisaniu części planu, wy-
kąpałam się i zasiadłam do pisania tych doświadczeń dnia dzisiejszego. Po-
nieważ jutro otwieram miejsce pracy dlatego muszę wstać o 4.45. Dziś pora
mego pójścia spać to godzina 23.00. Już myślę, co zrobię kiedy przyjdę do
pracy ale chyba tak ma nauczyciel – zawsze coś jest do zrobienia i jak się wy-
kona jedną rzecz to się myśli o następnej. Zresztą wiele informacji otrzymu-
jemy wcześniej organizując wycieczkę lub jakieś warsztaty i by to sprawnie
się wszystko udało to trzeba wcześniej o tym pomyśleć i przemyśleć jak to
będzie, co będzie potrzebne itp. Ciekawa jestem jak minie jutrzejszy dzień –
będzie trudny ale mam nadzieję, że przesadzam. Trudność dla mnie to dzień
pogrzebu taty wychowanka oraz po pracy założenie mi dolnego aparatu orto-
dontycznego (górny już mam). Zastanawiam się jak będę po założeniu tego
aparatu mówić bo to jest najważniejsze. W takim razie do jutra i kolejne no-
winki już wkrótce.

Środa 20.05.2015 r.

stałam dziś 4.45 dlatego, że otwierałam miejsce pracy. Trochę byłam zła
na swój organizm bo zanim zasnęłam to było po północy a ok. godz. 3

w nocy obudził mnie deszcz stukający w okna oraz grzmoty, burzy, która
wtedy przechodziła nad miastem. Pierwsze dzieci pojawiły się przed godzi-
ną 7. Ponieważ byli to moi wychowankowie to zaproponowałam im grę 
w szukanie sylab i tworzenie wyrazów. Zajęli się tym bardzo chętnie a po 
15 minutach zrezygnowali na rzeczy zabawy ruchowej z maskotką „Angry
Birds”, którą przyniósł jeden z chłopców. Dziś miałam dzień intensywnej
pracy i działań. Ku memu zdziwieniu okazało się, że mamy dziś w grupie 
2 studentki psychologii, które przyszły poobserwować nasze zajęcia. Paniom
się bardzo podobało, dzieci spisały się na 6 z plusem pod każdym względem.
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Bardzo byłam z nich dumna. Bawiliśmy się w Przewodników po mieście K.
Wcześniej omawialiśmy kilka zabytków K., które znajdują się w jego centrum.
Była 4 odważnych dzieci, która wcieliła się w rolę przewodników choć na po-
czątku bardzo chętni byli a jak już chciałam przypiąć plakietkę to tyko jedna
dziewczynka się zgłosiła. Po zakończeniu zajęć postanowiłam nagrodzić pie-
czątką odważnych. Bardzo bałam się dzisiejszego dnia ale było bardzo miło.
Zajęcia dydaktyczne wypadły super, zajęcia z języka angielskiego wypadły
super. Więc dzień w pracy udany, zwłaszcza kiedy dzieci zaczepiają mnie na
schodach i placu zabaw i witają się ze mną słowem „Hello”, „Cześć Pani M.”,
„Co robisz?”. To miłe. Na porannym dyżurze okrążyła mnie 5 dziewczynek
pokazując mi swoje torebeczki i zabawki, które przyniosły z domu. Bawiliśmy
się w zabawę wymyśloną spontanicznie a mianowicie w podrzucenie, którejś
z osób siedzących w kole cytryny. Potem było zgadywanie. Cytrynka była
mała więc jak się usiadło na niej to nie wiadomo było czy się ją ma pod sobą
co nadawało zabawie jeszcze więcej nieprzewidywalności i dostarczało dużo
śmiechu. Bałam się tego dnia ponieważ po zajęciach miałam wizytę u orto-
donty. Strasznie przeżywałam to, że po założeniu drugiego aparatu będę się
źle czuć lub będę mówić niewyraźnie, a przecież mówienie w moim zawodzie
musi być wyraźne. Rozmawiam dużo z dziećmi, śpiewam piosenki i uczę ję-
zyka angielskiego a wszyscy wiedzą jak ważna jest wymowa. Na szczęście
prócz drapania w zęby i uczucia, ze coś na nich mam i mam ochotę to szybko
zdjąć to jest całkiem nieźle. Wydaje mi się, że nie mówię sepleniąc, staram
się mówić bardzo wyraźnie. Wiadomo, że muszę w to włożyć więcej siły ale
jest naprawdę dobrze i nie muszę się aż tak tym przejmować. W rozmowie 
z mamą przez telefon usłyszałam, że nie słyszy żadnej różnicy i gdybym nie
mówiła, że mam drugi aparat to nawet by nie wiedziała o tym bo nie słyszy
różnicy. Po powrocie od ortodonty troszkę mi ulżyło bo okazuje się, że mowa
przy dwóch aparatach jest całkiem wyraźna i moja bardzo miła i profesjonal-
na Pani Doktor dowiadując się, że wychodzę za mąż w październiku a apa-
ratów nie da się wtedy zdjąć obiecała wykonać kilka zabiegów, po których
nie będą aparaty tak widoczne w dniu ślubu. W domu przygotowałam pyszną
zupę grzybową dla siebie i narzeczonego, który chętnie ją zjadł i później 
pojechał na luźne spotkanie z kolegami a ja zostałam pracując w domu. 
Mam za zadanie dokończenie planu na kolejny tydzień, kolejne informacje
do przekazania mailowo rodzicom oraz zamierzam przygotować laurkę jutro
chłopcu, wychowankowi, który jutro właśnie kończy 7 lat. Na poczęstunek
ponieważ mówimy o K. dla wszystkich będą ode mnie kupione Precle ☺
Poszłam dziś spać bardzo zmęczona o godz. 23.00.
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Czwartek 21.05.2015 r.

stałam dziś po godzinie 6 rano. Zrobiłam śniadanie sobie i narzeczo-
nemu. Wspólnie zjedliśmy śniadanie. On poszedł na wcześniejszy

tramwaj do pracy a ja wyszłam trochę później. Wysiadłam na wcześniejszym
przystanku aby kupić niespodziankowe obwarzanki dla dzieci. Pośmiałam
się, kiedy przy niebieskiej budce z preclami-obwarzankami powiedziałam do
Pani „Poproszę 10 precli z sezamem” a pani na to „Ile???”, a ja powtórzyłam
„10 precli, tak tyle potrzebuję”. Nie było 10 precli z sezamem więc wzięłam 
5 z sezamem a 5 z makiem. Bardzo się cieszyłam kiedy niosłam wypchaną
siatkę pachnącymi i świeżymi obwarzankami. Nie mogłam się doczekać reak-
cji dzieci, które o niczym nie wiedziały. Dziś jeden z moich wychowanków
miał urodziny. Zrobiłam wspólnie z drugą panią, która jest nauczycielem
wspomagającym w mojej sali. Rano przed wyjściem do pracy namalowałam
czerwonego Angry Birds, którego bardzo lubi chłopiec. Zalaminowałam go,
później wkleiłam do środka niebieską kartkę – ulubiony kolor chłopca. Na-
malowałyśmy tort i nakleiłyśmy naklejki z babeczkami na ten tort i napisa-
łyśmy życzenia dla niego. Dziś dzień pełen emocji dlatego, że przyszedł do
nas chłopiec, którego Rodzice, chcą by chodził do naszego przedszkola, do
mojej grupy. Zanim jednak to się stało porozmawiałam z dziećmi na temat
tego, że przyjdzie do nas dziś jeden chłopiec, że będzie się z nami bawił i brał
udział w zajęciach. Pytałam dzieci jak się może czuć i czego może potrzebo-
wać. Prosiłam o zaopiekowanie się nim. Jedna z Pań poinformowała mnie,
że już przyszedł ten chłopiec więc zeszłam po niego do szatni. Pokazałam mu,
gdzie nasza grupa ma półkę by mógł zostawić rzeczy. Przedstawiałam się 
i zaprowadziłam do Sali. Dzieci go przywitały bardzo serdecznie, dbały o nie-
go by nie był sam. Zagrały z nim w grę Farmer i konstruowały pojazdy z róż-
nych klocków. Chłopiec brał udział w zajęciach, z których jestem zadowolona.
Mówiliśmy dzisiaj o K., a mianowicie o zawodzie Hejnalisty, którym może
być strażak. O tym jaki powinien być by wykonywać taką pracę. Rozmawia-
łam z dziećmi o postaci Adama Mickiewicza, pokazywałam im fotografię na-
szego, wielkiego poety i czytałam bajkę o Przyjaciołach. Dzieci odpowiadały
na pytania i wyjaśniały co znaczy przysłowie „Prawdziwych przyjaciół po-
znaje się w biedzie”. Strasznie się śmiały i cieszyły jak wyjaśniałam słowa au-
tora, że „Mieszek wydał zapach, który mógł być skutkiem strachu”. Pytając
dzieci co chodzi? Zupełnie nie wiedziały i nie miały pomysłu a kiedy im po-
wiedziałam, że Mieszek z bajki ze strachu „puścił bączka” to już nic nie trzeba
było tłumaczyć. Odgrywaliśmy tę bajkę – było wielu chętnych, w tym nasz
gość – nowy chłopiec. Najwięcej dzieci chciało odgrywać niedźwiedzia. Udało
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nam się dwa razy odegrać tę bajkę. Dzieci wspaniale wcieliły się w swoje role.
Później uczyliśmy się śpiewać piosenkę o „L.”. Dzieci ogrywały taniec, zakła-
dając na głowę zrobiony turban, trzymając w rękach papierowego konia 
a w rękach również papierową buławę. „L.” tańczył w koło, dzieci śpiewały 
a on uderzał w głowy buławą na szczęście. Zaraz po zajęciach pożegnałam
się z chłopcem bo brałam udział w zebraniu wszystkich wychowawców wraz
z Panią dyrektor, które odbywa się zawsze we czwartki. Omawialiśmy prze-
bieg Dnia Rodziny, który będzie 30 maja oraz zastanawialiśmy się co trzeba
będzie zabrać ze sobą w tym dniu. Później od razu poszłam do 4 grup po
kolei prowadzić zajęcia z języka angielskiego. Jestem pod wrażeniem bo
dzieci odnośnie rzeczy, które mogą się znaleźć na placu zabaw oraz miejsc,
które są w mieście: muzeum, park, lotnisko, szpital itp. w ciągu 4 dni potra-
fiły zapamiętać w sumie 12 nowych słówek i 2 piosenki. Oprócz zabaw 
z dziećmi tymi słowami była też bajka pt. Kot w butach. Podobała się im ta
bajka. Kiedy wróciłam do swojej grupy dzieci kończyły Gimnastykę metodą
Weroniki Sherborne, którą prowadzi Pani wspomagająca moja grupę. Poma-
gałam w zabawie „Układanka”, która polega na tym, że dzieci z zamkniętymi
oczami są przenoszone na leżąco w inne miejsce w sali. Kolejnym dziś po-
mysłem było… Wykonałam czerwone serca z technicznej kartki. Połączyłam
je na srebrnej nitce i poprosiłam dzieci o zdjęcie. Tzn. Wymyśliłam, że jedną
z niespodzianek, które przygotujemy dla Mam z okazji ich święta będzie zdję-
cie w ramce, którą zrobimy z patyczków po lodach, zdjęcie z sercami. Dzieci
mogły zadecydować w jaki sposób trzymają te serduszka – każdy miał swój
pomysł. To był świetny pomysł. W dodatku robiliśmy to zdjęcie z premedy-
tacją – dla Mamy, „Mamo – zobacz jak Cię Kocham”. Później była zabawa
swobodna. Wycinałam na dywanie kawałki bibuły i przyczepiałam taśmą
klejącą do rurek – były to nasze różyczki. Dzieci a zwłaszcza jeden chłopiec
dostał „ataku śmiechu”, dzieci się tak roześmiały, że wymyślały przeróżne
dziwne historie, przypominały o zabawnych sytuacjach kiedy to miały 3 latka.
A teraz mają 6/7 lat. Wróciłam do domu zadowolona z dnia ale bardzo zmę-
czona. Zaczęłam gotować obiad, przyszedł też mój narzeczy i pomógł mi 
w tym. Zjedliśmy smacznie, obejrzeliśmy on-line film. Później pisałam maila
do Rodziców, których dzieci będą chodzić od sierpnia do najmłodszej grupy
w przedszkolu. Teraz co sobotę wraz z Rodzicami czy opiekunami uczestni-
czą w zajęciach, które trwają 2 godziny. Klub Malucha jest czasem wspólnej
zabawy, pracy plastycznej, śpiewania, poczęstunku. Dzieci zapoznają się 
z przedszkolem, paniami i my je poznajmy ale nie jest to czas adaptacji jesz-
cze. Nie rozumiem kiedy przychodzi z dzieckiem, które jest pierwszy raz 
w przedszkolu babcia, nad którą dziecko panuje tzn. „relacja” tam jest na 
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bardzo niskim poziomie, „panuje nad babcią”. To akurat jest przykre, kiedy
mama pewnego chłopca w ciąży bawiła się i wygłupiała jak ja by było radoś-
niej i krótkie zajęcia cieszyły wszystkie dzieci to np. w tej relacji tego nie było.
Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej niż ostatnio pod tym względem. Bo ostat-
nio było trudno w tych prowadzonych zajęciach i wspólnych relacjach.

Po napisanych mailach do rodziców poszłam już spać z myślą co będzie
jutro? Jaka będzie pogoda? Mamy bowiem zaplanowaną wycieczkę na Dni
Otwarte B. – w planie oglądanie płyty, samolotów wojskowych, pokazy. Ale
wycieczka uzależniona od pogody. Hmm…może się uda. Poszłam spać 
o godz. 23.30.

Piątek 22.05.15 r.

stałam dziś wcześniej bo o równej 6 rano dlatego, że dziś mieliśmy je-
chać na wycieczkę na Dni Otwarte B. Miało być wcześniej śniadanie dla

dzieci i chciałam być wcześniej w pracy z tego powodu. Okazało się, że pada
deszcz i jest zimno. Kiedy się przejaśnia, to po to by znów zachmurzyć. Wy-
cieczka została odwołana. Przeprowadziłam z dziećmi zajęcia na temat K. –
czytałam dzieciom o Królach Polski, wymienialiśmy kilku z nich, oglądaliśmy
pocztówki, które przyniosły dzieci. Omawialiśmy strój K. i mówiliśmy o po-
dobieństwach oraz różnicach między strojem K. a Kaszubskim, który jakiś
czas temu omawialiśmy. Ćwiczyliśmy zapis litery „E, e”. Mała literka okazała
się trudniejsza niż wielka. Przed samym południem wyszliśmy na plac zabaw.
Dzieci korzystały z trampoliny, która nie była mokra. Po powrocie był obiad,
który bardzo chętnie dzieci zjadły choć niektóre nie przepadają za rybą. 
W ramach odpoczynku czytałam dzieciom o Królowej Annie Jagiellonce,
którą to wybrały dziewczynki. Później były tańce. Dzieci bardzo je lubią i moja
grupa jest bardzo uzdolniona jeśli chodzi o poczucie rytmu i muzykę. Połowa
grupy brała udział w konkursie tańca, który organizował Pan od tańców. 
W tym konkursie brały udział dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Nasze przedszkole zajęło w nim pierwsze miejsce. Dziś na pewno najbardziej
w pamięci zapadły mi dwie sytuacje. Pierwsza to taka kiedy jeden z naszych
chłopców miał iść do domu bo przyszła po niego mama. Drugi chłopiec
wołał… „Zaczekaj, chcę cię pocałować” – to są najlepsi koledzy. A chłopak,
którego imienia nie chcę podawać wrócił do progu drzwi mówiąc „Co Ty,
przecież nie jestem dziewczyną i nie mam urodzin”. Po czym poszedł. Chłopak
w sali zaśmiał się a ja powiedziałam „Miał rację, chłopcy się nie całują ze sobą
chyba, że jest jakaś ważna okazja”, na co odpowiedziała dziewczynka, bardzo
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inteligentna i która zawsze swój komentarz daje przy każdej napotkanej
okazji powiedziała… „Chyba, że biorą ze sobą ślub”. Nic nie odpowiedziałam,
nie chciałam rozwijać tego tematu ale ona też ma rację w obliczu XXI wieku.
Zaskoczyła mnie, że podała taki przykład to znaczy, że słyszała o tym lub wi-
działa. Kolejna sytuacja to taka, że kiedy przechodziłam przez pasy wracając
do domu to usłyszałam mocny pisk opon, okazało się, że na tych samych pa-
sach przy Szpitalu – chłopak na czerwonym świetle przebiegał, z nausznikami
na uszach i dotknął samochodu, który zahamował, podniósł rękę do góry 
i pobiegł w stronę przystanku autobusowego. Bardzo się wystraszyłam i nie
chcę myśleć co czuł kierowca – młody chłopak, który jechał właściwie a miał
pieszego prawie na swojej masce samochodowej. Nigdy nie byłam świadkiem
wypadku samochodowego i nie wiem jak bym zareagowała. Jestem silną
osobą ale nad wyraz wrażliwą i nawet kiedy myślę o jakimś cierpieniu lub
sobie to wyobrażam to zapalają mi się iskierki w oczach. Przyspieszyłam
kroku w stronę fotografa by wywołać zdjęcia dzieci na dzień mamy, które są
potrzebne już na najbliższy wtorek. Okazało się, że w piątki jest krócej czynne
i nie udało się. Znów w poniedziałek tak jak to kiedyś było przyszłam po
pracy do fotografa czyli po 17-tej kiedy było czynne do 18-tej i prosiłam 
o wywołanie zdjęć po jednym dzieci, które robiły na spacerze i prosiłam, że
chcę im zrobić niespodziankę na kolejny dzień i czy uda się. Pan bardzo
młody postarał się to zrobić dla mnie w ciągu 20 minut. Bardzo byłam mu
wdzięczna i mówiłam, że dzięki niemu dzieci będą bardzo się cieszyły i dzięki
niemu te uśmiechy się pojawią. Tym razem muszę go też poprosić i podwój-
nie bo to niespodzianka dla mamy wtedy by się nie udała. Mam nadzieję, 
że wszystko zakończy się pozytywnie. Wieczór spędziłam na rozmrażaniu 
i myciu lodówki – dużo pracy mnie to kosztowało. Lodówka bardzo mroziła 
i zasychała lodem. Efekt jest super ale piątkowy wieczór zakończył się pod
znakiem sprzątania, mycia, czyszczenia. Poszłam spać po 23 ponieważ oglą-
dałam kulinarny program, w którym to okazało się, że w jednej z restauracji
mimo dobrej lokalizacji, prawidłowo przygotowanych posiłków, ładnego wy-
stroju nie ma gości. Załoga zgrana i okazało się, że kiedyś to był dom miesz-
kalny, w którym popełnił samobójstwo mężczyzna i słyszą pracownicy jak
ich straszy: trzaskając drzwiami, zrzucając różne rzeczy. I mieli wypędzać
ducha a jak to zrobili? Przygotowali stolik tylko dla tego ducha, który był
pełno zastawiony jedzeniem – dokarmiali go. I po 4 tygodniach okazało się,
kiedy znów się wypowiadali, że już nic ich nie straszy. Pytanie czy wierzymy
w duchy? Ja osobiście tak. Sama byłam świadkiem gaszących świateł, poja-
wiającej się postaci w oknie czy chodzenia po schodach kiedy nikt z domow-
ników nie szedł. Działo się to tak w domu moich Rodziców. Teraz już tam
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nie mieszkam i wydaje mi się, że już tak się nie dzieje. Bardzo często na pię-
trze straszyło – teraz mieszka tam mój brat z rodziną. Dawniej tam panowało
więcej ciemności, ciemne kolory, zimne, mało osób mieszkało na górze. Pa-
miętam jak mieszkałam tam na górze z siostrą i każda z nas miała swój pokój
to było jakieś 10 lat temu. Siostra mówiła rano, ze słyszała jak ktoś idzie po
schodach na górę i wszedł do mego pokoju i myślała, że mama do mnie przy-
szła. A ja wstałam rano i nic nie słyszałam. Dziwnie się poczułam ale mówi-
łam, że nie wiem kto to mógł być. Zmarł mój chrzestny i mi go brakuje 
i zmarli Dziakowie, którzy mieszkali w tym domu. Myślę, że to mogła być
moja świętej pamięci babcia, która nie żyła w zgodzie z nami domownikami,
miała chorobę psychiczną i zmarła na raka. Dopiero przy śmierci gestem
takim jak ściśnięcie ręki przepraszała nas i żegnała się z nami. Zawsze jak
sobie przypominam tą sytuację to płyną mi łzy po policzkach. Nawet teraz
jak to piszę to płaczę. Kiedy wspomnę jak bliska mi osoba, która już nic nie
je, umiera a źle traktowała mnie za życia woła mą rękę i ściska. Myślę, że jest
coś takiego jak ktoś wie, że koniec blisko to ma całe życie przed oczami i chce
się pożegnać i załatwić niezałatwione sprawy. Może kiedy to zostanie wszystko
pozałatwiane to dusza znajduje spokój. Ja tak myślę. 

Sobota 23.05.15 r.

stałam dzisiaj po 6 rano. Bardzo nie chciało mi się wstawać bo to prze-
cież sobota dzisiaj i po całym tygodniu to w sobotę mam ochotę spać

trochę dłużej. Dziś nie było to możliwe dlatego, że od marca do końca
czerwca prowadzę w soboty Klub Malucha i dziś również był. Szybko stara-
łam się przygotować i zapakować rano. Poszłam na tramwaj, przesiadałam
się po drodze na drugi i musze napisać o sytuacji, która mnie zaskoczyła na
plus. Zachowanie motorniczego, który chciał odjeżdżać, zadzwonił już
dzwonkiem, dwie kobiety na czerwonym chciało przebiec przez tory by do
niego jeszcze wsiąść. Pan zatrzymał się, one się cofnęły a on pokazał by przy-
szły. I na czerwonym świetle przebiegły, motorniczy otworzył sam drzwi, wi-
działam, że powiedziały dziękuję, pokiwał głową jakby chciał powiedzieć
proszę i odjechał. Byłam zaskoczona taką reakcją bo zazwyczaj spotyka się 
z sytuacjami kiedy motorniczy jak zadzwoni dzwonkiem to już odjeżdża 
i nawet jak ktoś dobiega to nie otwierają drzwi. Miało być 7 dzieci wraz z ro-
dzicami lub innymi opiekunami. Dwójka dzieci nie przyszła i dostałam in-
formacje na maila, że się rozchorowali. Za to i tak było 7 dzieci takich, którzy
się wcześniej nie zapisywali a przyszli. W ostatnim momencie rano zmieni-
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łam pomysł na zajęcia z Maluchami. Postanowiłam iść w coś starego a dla
dzieci nowego, śmiech i zabawę. Znalazłam projektor do wyświetlania bajek.
Początek zajęć oprócz powitania i rymowanki dzieci położyły się na przygo-
towanych poduszkach na dywanie a ja na suficie wyświetliłam 2–3 wiersze 
i chciałam się skupić najbardziej na ostatnim z nich jakim był Wiersz Jana
Brzechwy „Kaczka Dziwaczka”. Naśladowałam ją wydaje mi się bardzo fajnie
bo dzieci zatykały nosy jak ja a rodzice byli pod wrażeniem tego co przygo-
towałam. Później poprosiłam wszystkich aby usiedli w kole. Włączyłam pio-
senkę „Kaczka Dziwaczka” z „Akademii Pana Kleksa”. Dziś była pani ze mną
do pomocy, z którą na co dzień pracuję w grupie. Ona umiejętnie śpiewała
tą piosenkę pokazując na mnie a ja oddałam się do reszty piosence. Zrobi-
łam sobie wielką czerwoną kokardę i mówiłam dzieciom, że już nie jestem
Panią M. za chwilę zamienię się w Kaczkę i to nie będzie zwykła Kaczka tylko
Kaczka Dziwaczka. Dzieci piszczały ze śmiechu i radości było wiele na koniec
piosenki dzieci również zamieniły się w kaczki i powstał nam kaczkowy ta-
niec. Kiedy muzyka przestała grać to dzieci otrzymały tasiemki przyklejone
do rurek – były to tasiemki, które zjadała kaczka myśląc, że to makaron i krę-
ciliśmy nimi raz nisko, innym razem wysoko. W trakcie trwania Klubu Ma-
lucha robiliśmy też witrażyki na okno – wyszły przepięknie. W książeczkach
dzieci, gdzie przybijają paluszkowe stempelki narysowałam na czarnej kartce
białą kredką „Kaczkę dziwaczkę”, która zjada tasiemkę jako pamiątka dzisiej-
szego dnia. Dzieci często dziś pytały o wyjście na podwórko – nasz plac za-
baw jednak było zbyt zimno i kropił deszcz. Zdecydowałam, że dla zdrowia
lepiej będzie jak nie będziemy wychodzić. Przed końcowym poczęstunkiem
miałyśmy z drugą Panią niespodziankę dla dzieci. Poznały one inną salę 
i brały udział w zabawie prowadzonej przez drugą Panią. Metoda ta nazywa
się „Original Play”. Polega na zabawie dziecka z nauczycielem na zielonych,
grubych matach. Nauczyciel nic nie mówi, dzieci bawią się z nim. Nauczyciel
i maty to plac zabaw. Zabawa jest bezpieczna i odbywa się tylko na matach.
Byłyśmy ciekawe jak to wyjdzie z maluchami bo u starszaków to wychodzi
świetnie, jest wiele krzyku, wspinania się na panią, przebiegania koło niej,
pod nią i dzieci mają wiele innych pomysłów. Maluchy uciekały przed panią,
piszcząc przy tym. Jedna dziewczynka, najmłodszy uczestnik klubu malucha,
wstydziła się i stała w miejscu, nauczyciel inicjował zabawę. Jestem z nich
bardzo dumna bo czekali na swoją kolej w ciszy, niewiele słów się pojawiło.
Zasada jest taka, że oczekujący czekają poza matami w ciszy. Udało się to.
Jeden chłopiec się wstydził więc nie wziął udziału w zabawie i inny musiał
wyjść z mamą bo krzyczał i wchodził na matę, nie czekając na wezwanie 
i robił to cały czas. Od momentu przyjścia do przedszkola był bardzo zły.
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Pierwszy raz jak dostał pracę – witraże, to ją potargał. Dobrze, że zawsze
robię więcej niż powinnam i musiałam z nim porozmawiać tłumacząc, że
zniszczył swoją pracę i nie powinnam dać mu nowej – mimo, że chce bo
warto szanować to co się ma. Ponieważ mam jedną jeszcze dodatkową 
pracę mogę się zgodzić, że mu dam ale tyko pod warunkiem, że ją będzie
robił, nie zgadzam się na targanie prac i jeśli tą też będzie targał już nie
otrzyma kolejnej. Powiedział, chcę nową, dobra nie będę targał i rzeczywi-
ście do końca zrobił przepiękny witrażyk. Bardzo podobały mi się dzisiej-
sze zajęcia. Spontaniczna decyzja, zejście w świat dziecka, zrobienie z siebie
„pośmiewiska” przyniosło bardzo pozytywny efekt. Strasznie się bałam 
dzisiejszego Klubu Malucha bo zeszłej soboty było trudno. Wiele Rodziców
nie angażowało się, nie reagowało na nieprzestrzeganie zasad przez dzieci, 
a dzieci nakręcały się wzajemnie. Jedno stukało w stół to reszta też, jedno
piszczało, inne to samo. Jest to naturalne ale warto zwracać na to uwagę 
w momencie zwłaszcza kiedy chce się coś powiedzieć. Miałam bardzo ma-
ło pomocy od opiekunów dzieci. Ciężko mi się z nimi pracowało i bawiło. 
A dziś udało nam się panować nad buzią, rękami. Było naprawdę fajnie 
i ucieszyłam się. Zrobiliśmy wiele zdjęć bo na zakończenie Klubu Malucha
do książeczek dzieci niespodziankowo chcę wkleić jedno zdjęcie z Klubu 
Malucha, każdego dziecka oraz wspólne zdjęcie i podziękowanie za udział.
Pewien 3-letni chłopiec kiedy wychodził z babcią (pytany ostatnim razem
czy przyjdzie powiedział stanowczo nie), zapytany czy przyjdzie następnym
razem powiedział do mnie „No wiesz, tak, przyjdę jutro”. Kiedy posprząta-
łyśmy wszystko i zamknęłyśmy przedszkole druga pani zapytała czy wybie-
ram się do hurtowni, tak jak wstępnie mówiłam w piątek. Zapytałam czemu
pyta i okazało się, że ona chce coś kupić swoim znajomym dzieciom 6 letniej
dziewczynce i 10 letniemu chłopcu na prezent urodzinowy. Poprosiła czy nie
pojechałabym z nią i pomogła jej wybrać prezenty. Zgodziłam się ponieważ
ja bardzo lubię kupować dzieciom prezenty i doskonale wiem co im się może
spodobać. Wiem, bo mam 3 chrześniaków oraz udzielam lekcji prywatnych
dzieciom z podstawówki i też często im coś kupowałam na koniec roku lub
na ich urodzinki bo to zawsze miły gest i oni też zawsze o mnie pamiętają.
Nie zapomnę jak na Święta Wielkanocne dostałam od jednego 7 letniego
chłopca małego czekoladowego kurczaczka, który był mniejszy niż wielkość
kciuka – ale dał od serca go i tak się przy tym wstydził, że to był naprawdę
wyjątkowy prezent. Udało się kupić: piórnik jo-jo, tarcze z rzutkami, piłki
plażowe, kolorowe gumeczki do włosów, piękne poduszkowe naklejki. Ja
sama kupiłam 3 piłki plażowe dla chrześnic i bratanicy, z którymi się zobaczę
już w najbliższą niedzielę. Wybieram się z narzeczonym i jego rodzicami do
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mych rodziców w okolicę L. W tym samym domu co moi rodzice mieszka
mój brat z żoną i 3 córeczkami. To będzie szczególne spotkanie bo drugie
naszych wspólnych rodziców (moich i narzeczonego) ale pierwszy raz u mych
rodziców. I to już jutro. Czekałam na narzeczonego pisząc o dzisiejszym dniu.
Kiedy przyszedł obejrzeliśmy film dramat, romans, który pokazał mi, że każ-
dym rządzi los, który bywa zmienny, pisze różne historie ale nic się bez po-
wodu nie dzieje. Jeśli ktoś umiera to po to by urodził się ktoś nowy a osobę,
której już z nami nie ma poznać na nowo. Wspominając, dowiadując się jak
najwięcej na jej temat. Czasem ktoś coś do nas mówi a nam się wydaje, że
wygaduje bzury, że to zupełnie nie możliwe, po czym po upływie czasu oka-
zuje się, że miał rację. Ludzie boją się radykalnych zmian, żyjemy w poko-
leniu ludzi zabieganych, zestresowanych. Mam nadzieję, że w obliczu tak
szybko upływającego czasu ludzie jednak nie zapomną o najważniejszych
wartościach jakimi są: rodzina, szacunek, pokój i miłość do człowieka, za-
ufanie. Tak sobie przed spaniem dziś myślałam, że ludzie zatracili wiele war-
tości, często kradną, zabijają i doszłam do wniosku, że dzieje się tak ponieważ
sytuacja w kraju jest trudna: brak pracy, drogie mieszkania, utrzymanie,
trudna młodzież, dzieci z trudnościami a to dlatego, że rodzice mają mniej
czasu dla nich zarabiając na życie. Samobójstwa czy morderstwa? Dlatego,
że psychika ludzka jest bardzo krucha i łamie się czasem jak gałąź na wietrze.
Potrzebne są też wzorce, których brakuje wkoło nas – jedynym z nich jest
Papież a reszta? Po tych przemyśleniach, wzięłam gorącą kąpiel w solach,
które zrobili dla mnie moi wychowankowie na ostatniej Akademii Odkryw-
ców. Poszłam spać ok. 23.30.

Niedziela 24.05.2015 r.

ziś wstałam po 6 rano. Przygotowałam śniadanie dla siebie i narzeczonego.
Poszliśmy na 8 do kościoła. Po kościele poszliśmy do pobliskiej restauracji

by zobaczyć czy w Święto Zielone Świątki jest otwarta i okazało się, że tak ale
organizowane są przyjęcia z okazji Komunii Świętej. Postanowiłam ugotować
obiad i w miedzyczasie przygotowywać materiały na poniedziałek na zajęcia.
Zaraz po obiedzie ubraliśmy się z narzeczonym i pojechaliśmy do jego Ro-
dziców niedaleko K. a stamtąd w okolicę L., gdzie mieszkają moi Rodzice.
Dziś mieliśmy spotkanie Rodziców ze sobą w moim domu rodzinnym. Ro-
dzice oczywiście już na nas czekali. Droga minęła nam spokojnie bez jakichś
niespodzianek. Starałam się drogą tłumaczyć jakie to miejsce i co się w nim
znajduje. Jednym słowem bawiłam się w przewodnika. Zanim podjechaliśmy
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na spotkanie, podjechaliśmy do mojej dawnej Szkoły Podstawowej i posta-
nowiłam oddać głos w II turze wyborów. Nie było kolejek kiedy byłam i na
spokojnie mogłam zagłosować. Moi rodzice są bardzo gościnni i otwarci do
ludzi (mam to po nich) więc kiedy tylko przyjechaliśmy na podwórko, tata
wyszedł się przywitać. Moja mama czekała w środku wraz z córkami mojego
brata, które tego popołudnia i wieczoru wcale się nie bały. Wspólnie zjed-
liśmy ciasto, później sałatkę warstwową, którą zrobiłam, galaretkę, mięso 
z sosem i chlebkiem oraz surówką, jednym słowem jak powiedziała mama
narzeczonego – była uczta. Dziewczynki jeździły na rowerze i grałyśmy 
w grę planszową „Grzybobranie”, którą dostały od gości. Później ustawiałam
dziewczynkom grzybki w różnych miejscach w pomieszczeniach i zbierały
je do koszyków. Posiedzieliśmy do godziny 19-tej. Późno wróciliśmy do
domu i czekałam tylko na ogłoszenie wyników wyborów i zasnęłam przytu-
lona do poduszki ok. 23.

Poniedziałek 25.05.2015 r.

astawiałam sobie dzisiaj budzik na godzinę 5.50 i tak przestawiałam 
budzik, że wstałam dopiero 6.30. Byłam złą na siebie, że jednak się nie

przemogłam żeby wstać bo chciałam jeszcze więcej rzeczy sobie na dziś przy-
gotować. Trudno jakoś musiałam dać radę. Standardowo przygotowałam
śniadanie dla siebie i narzeczonego, umyłam włosy – zawsze je myję rano,
ubrałam się. Jechałam dziś tramwajem z narzeczonym, od jakiegoś czasu 
w poniedziałki jedziemy kilka przystanków razem, do momentu mojej prze-
siadki. Bardzo to lubię i jest mi to potrzebne bo wtedy jeszcze mam czas na
bliskość kogoś kogo kocham, słyszę miłe słowa, motywację na cały dzień.
Ogólnie bardzo dziś czułam się zmęczona i nie byłam w dobrym nastroju.
Dzieci bardzo były głośne, hałasowały, kłóciły się albo złościły. Miały dość
trudny czas do południa. Jeszcze nie zapowiedzianie przyszła do mnie Pani
w przedszkolu odpowiedzialna za kontrolę dokumentów, pedagogiczną. Za-
jęcia nie podobały mi się, bywają znacznie lepsze. Jedyne co mi się bardzo
podobało i byłam zaskoczona to, że pewien chłopiec wymyślił na początku
zajęć, że przywitamy się metodą niedokończonych zdań „Witam wszystkich
tych, którzy…” i powiedział „Witam wszystkich tych, którzy lubią zajęcia 
z panią. Niech podskoczą na dwóch nogach. Byłam ogromnie miło zasko-
czona bo to chłopiec, który nie lubi mówić o swoich uczuciach i wstrzymuje
się od pomysłów na forum grupy. Miałam też jedne zajęcia w grupie malu-
chów ale byli dziś bardzo ospali i tylko nieliczni chcieli cokolwiek robić.
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Ogólnie – ciężko było. Po obiedzie pojechaliśmy do Straży Pożarnej – to była
nasza wycieczka popołudniowa. Tam na miejscu było naprawdę ciekawie.
Dzieci miały możliwość obejrzenia wozów strażackich, strażaków w akcji 
i zjeżdżających po ślizgu czyli rurze. Poznali dowódcę, byli w pomieszczeniu
ze sztucznym dymem, brali udział w ewakuacji. Przymierzali stroje strażaków
i gasili pożar na domku Myszki Miki i Kaczora Donalda, prawdziwym wężem
i strumieniem wody. Wycieczka świetna. Wróciłam bardzo zmęczona do
przedszkola. A po nim, pobiegłam na tramwaj by zdążyć do fotografa aby
wywołać zdjęcia dzieci dedykowane mamom na laurkę. Jutro dzień matki 
i będziemy przygotowywać laurkę ze zdjęciem z napisanym słowem „Kocham
Cię Mamo” przez dzieci 6 letnie. Z drugiej strony wierszyk oraz dodatkiem
będą kwiatki w wazonie z papieru. Taki mam plan na jutrzejszy dzień. Zoba-
czymy jak to wszystko wypadnie. Jutro też przychodzi chłopiec, który był
ostatnio na 3 godziny w mojej grupie. Na razie do końca czerwca. Będziemy
podpisywać kontrakt rano przed moją pracą z nim i jego rodzicami. Ten chło-
piec przejawiał wiele trudności w poprzednim przedszkolu ale też z opowieści
rodziców nie był z godnością traktowany. Zobaczymy jak się zaaklimatyzuje
w mojej grupie, jak przyjmie nas, mnie, nasze zasady i szanowanie godności
oraz empatię. Jutro napiszę jak poszło. Dziś obejrzałam też on-line na kom-
puterze, ponieważ nie mam na wynajmowanym mieszkaniu telewizora, od-
cinek rozmów w toku o chęci mieszkania młodzieży 17-telniej z dala od
rodziców. Uświadomiłam sobie, że „rozpieszczanie” dzieci jest krzywdą 
i trzeba usamodzielniać dziecko jeśli chcemy żeby sobie poradziło w życiu, 
a przede wszystkim wspierać i motywować. Opierać rozmowy na wzajemnym
szacunku, bo to bardzo ważne. Położyłam się na 45 min by nabrać sił. Później
wstałam, zaczęłam pisać opis dnia dzisiejszego. Napisałam część informacji
o gotowości szkolnej dzieci, dla rodziców z mojej grupy. Przygotowałam ma-
teriały na jutrzejszy angielski. Poszłam spać o godz. 23.30.

Wtorek 26.05.2015 r.

ziś wstałam po godzinie 6 rano. Chciałam wcześniej jechać do pracy.
Udało mi się ale zanim pojechałam do niej to zjadłam śniadanie z na-

rzeczonym, umyłam włosy, zapakowałam się. Udało się, że pojechaliśmy
przez część trasy jednym tramwajem. Źle się rano czułam, bolała mnie głowa
i jeden migdał, kaszlałam i miałam katar. W ciągu dnia jakby trochę mi to
przeszło ale katar blokuje możliwość dobrego oddychania oraz kicham bar-
dzo dużo. Wydaje mi się, że się przeziębiłam podczas wczorajszej wycieczki
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do Straży Pożarnej, podczas, której byliśmy dużo też na podwórku gdzie
padał deszcz, wiał wiatr i zmieniała się pogoda. Wstałam też dziś bardzo spo-
cona więc nie wiem czy w nocy nie miałam gorączki. Jednym słowem muszę
na siebie uważać by chrypka nie przekształciła się w chorobę. Bardzo bym
nie chciała. Teraz jestem bardzo potrzebna w pracy, dużo się dzieje. Doszedł
nam nowy chłopiec i w czwartek czyli pojutrze mamy pożegnanie jednego 
z wychowanków, który zaczyna wcześniej wakacje i po wakacjach idzie do
szkoły. Rano podpisywaliśmy kontrakt z mamą nowego chłopca i chłopcem.
Dzień minął w pracy pozytywnie, było niewiele trudnych sytuacji. Dzieci
ładnie pracowały, rozmawialiśmy na temat naszych mam, opisywaliśmy je.
Przygotowaliśmy dla mam laurkę ze zdjęciem wierszykiem oraz flakonik 
z kwiatami papierowy. Przygotowywaliśmy również prace dla strażaków, po-
nieważ będą im przekazywane w podziękowaniu na wspaniałą, wczorajszą
wycieczkę. Prowadziłam zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia te raz są bardzo
pozytywne, czasem męczące. Wszystko zależy od tematu i samopoczucia
dzieci. Nigdy nie wiem widać czy na zajęciach będzie ok., super czy męcząco 
a bywa różnie. Dziś było bardzo miło i zajęcia uważam w czterech grupach
za udane. Jedyne co to moje gardło się bardzo wymęczyło i mam nadzieję,
że nie zawiedzie mnie jutro kiedy będę otwierać przedszkole i muszę wstać
wcześniej. Dlatego też we wtorki idę wcześniej spać a spanie w tą noc jest
trudne z obawy przed zaspaniem do pracy. Zjadłam sobie małą obiado-ko-
lację i przygotowałam do dokumentacji Skalę Ryzyka Dysleksji M. Bogda-
nowicz. Później dopisywałam coś do planu na kolejny tydzień i wysłałam go
już rodzicom oraz dyrekcji. Następnie prześcieliłam sobie pościel by była
świeża, przygotowałam ubranie do pracy. Wykąpałam się, przygotowałam
zajęcia na jutro z języka angielskiego, rozmawiałam przez telefon z narze-
czonym, ponieważ pojechał dziś do rodziców i napisałam ten opis. Pisałam
też jak wróciłam dziś do domu z mamą dzieci, których uczę języka angiel-
skiego prywatnie. Nie miałam siły by iść na lekcje i przełożyłam je na czwar-
tek. W czwartek również mam zajęcia dodatkowe ale mama dzieci, moja
bardzo bliska znajoma odwołała lekcje, z powodu bardzo trudnej sytuacji ro-
dzinnej. Mianowicie w ich rodzinie jest ktoś, kto teraz przebywa w szpitalu 
i jego serce pracuje ostatnimi siłami mimo, że głowa zdrowa. Jakże to trudna
sytuacja. Okropnie. Napisałam w smsie, że trudno cokolwiek powiedzieć,
można sobie wyobrazić jakie to musi być trudne i ciężkie dla całej rodziny.
Najważniejsza jest siła i wiara. Choć pomóc nie mogę ale wysłucham i po
prostu jestem, mogę pomilczeć. Powtarzam to też swoim wychowankom,
którzy jeśli się złoszczą a nie chcą skorzystać z żadnej możliwości wyłado-
wania tej złości tak jak dziś to miało miejsce z jedną z dziewczynek, która
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chciała by po prostu z nią posiedzieć bez odzywania się. Później chciała
pobyć ze sobą a po 60 minutach przyszła się przytulić. Każdy reaguje inaczej,
każdy jest inny. Myślę, że bardzo ważne jest to by mieć sposób na swój gniew
i złość oraz niezwykle cenne mieć osobę, która może z nami tak po prostu
pomilczeć. Jutro kolejny dzień. Pogoda okropnie ponura, pada i pada. Jest
zimno i wietrznie. Mam nadzieję, że choć trochę jednak uda mi się pospać
w nocy mimo tak zwanego czuwania by nie zaspać. Jutro kolejny dzień i ko-
lejne obowiązki i wyzwania, którym chcę sprostać mimo samopoczucia. Za-
pomniałam też napisać, że dzwoniłam dziś do swojej mamy by złożyć jej
życzenia. W niedzielę wręczyłam jej prezent – kwiaty w doniczce, których
się nie spodziewała oraz prezent, który bardzo chciała a mianowicie: dwie
paczki płatków z suszonymi owocami oraz dwa opakowania pełnoziarnistego
makaronu. Oczywiście zrealizowałam ten prezent. Moja mama niedawno
wróciła ze szpitala, w którym to znalazła się przez cukier. Ma cukrzycę, teraz
wbija sobie zastrzyk z insuliny i kontroluje to co je. Mój tata cukrzycę ma od
5 lat i miał operację na „bajpasy”. Moi rodzice jak na swój wiek są bardzo
ludźmi schorowanymi a jeśli chodzi o cukrzycę to jestem w grupie ryzyka
więc mój lekarz rodzinny, którego bardzo cenię i lubię obiecał posyłać mnie
na kontrolne badania. Ja bardzo lubię słodkości ale od czasu powrotu mamy
ze szpitala staram się to znacznie ograniczyć. Nie chciałabym aby moje dzieci
widziały mnie w szpitalu na cukrzycę i martwiły o mnie tak jak ja o swych
rodziców. Dzieci jeszcze nie mam, o co pytają mnie często moi wychowan-
kowie ale oczywiście bardzo chciałabym mieć dwójkę: dziewczynkę i chłopca.
Bardzo cenię sobie rodzinę i chciałabym swoją wiedzę i „zdolności’ przekazać
kolejnemu pokoleniu, śpiewać ze swym dzieckiem piosenki, wyklejać obra-
zek płatkami owsianymi itd. Poszłam spać o 22.30.

Środa 27.05.2015 r.

stałam dzisiaj o godzinie 4.50 ale udało mi się i spało mi się dobrze. 
O dziwo spałam a nie czuwałam jak się to zawsze odbywa we wtorki 

w nocy żeby nie zaspać do pracy bo otwieram ją. Mimo, że przedszkole 
jest otwarte od 6.30 to pierwsze dziecko w szatni już było 6.20. Dobrze, że
przychodzi się wcześniej ale rodzice czasem nie rozumieją, że może być 
zamknięte jeszcze o takiej porze. Pojechałam tramwajem, kupiłam też po
drodze chleb. Było okropnie zimno. Po przyjściu do pracy oprócz otwarcia
wszystkich drzwi, przebraniu się i zjedzeniu drożdżówki nic nie udało mi 
się zrobić bo już przyszło pierwsze dziecko. Chłopiec otrzymał od mamy 

307

Pa n i  M .

W

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 307



gazetkę, która ukazuje się co dwa tygodnie w środy. Zanim przyjdzie do
przedszkola o 6 rano kupuje z mamą tę gazetkę. Wykonuje po kolei ćwiczenia
pod moim okiem i prosi o pomoc. W międzyczasie przychodziły inne dzieci
i zwracały na siebie uwagi a moi wychowankowie przyglądali się tym ćwi-
czeniom i dla nich również szukałam zadania. Jeden chłopiec często w ciągu
dnia siada mi na kolana. Z rozmowy wynika, że tata z nim nie mieszka 
i rzadko się z nim widzi, może brakuje mu takiego przytulenia ze strony taty.
Przyszedł mi do głowy tata bo mamę ma świetną i bardzo dba o niego i się
martwi. Prowadziłam zajęcia o zawodach. Dzieci wymieniły bardzo wiele 
z nich. Najlepsze było to kiedy zapytałam kim jest sekretarka lub co robi?
Dzieci nie wiedziały, na odważnego zgłosił się chłopiec, który przyszedł dziś
do przedszkola po raz drugi a jego odpowiedź to „Sekretarka to pani, która
ma dużo sekretów”. Powagę trzeba było zachować ale w środku chciało mi
się bardzo śmiać. Prowadziłam też angielski. Dziś oglądaliśmy bajkę. Było
wesoło ale momentami głośno w jednej grupie. W międzyczasie zaglądałam
do swej grupy i okazało się, że była sytuacja konfliktowa, pełna złości. Udało
się ją wyjaśnić i poradzić z nią. Smuci mnie to, że okazało się, że mnie okła-
mała moja wychowanka. Chłopiec mówił, że mu wyrwała zabawkę, po-
pchnęła i położyła na nim. Powiedziała, że nie, nie kładła, przez przypadek
wpadła na niego. Wyjaśniliśmy to. Jednak w wolnej chwili zapytałam Pani 
z którą byli i potwierdziła wersję chłopca… ale mi było przykro. Oczywiście
przeprowadziłam z nią rozmowę na temat mówienia prawdy i przyznawania
się do winy. Bardzo mnie dotknęło to kłamstwo. Napisałam do jej rodziców
w tej sprawie by zwracali też na to uwagę oraz żeby wiedzieli, że taka sytuacja
miała miejsce. Ciężki dzień miałam i smutny bo napisała mi znajoma, że tata
jej męża umarł. Strasznie mi smutno z tego powodu. Przyjaźniłam się z tą
osobą. Znałam jej teścia z widzenia ale wiele o nim też słuchałam i czuję się
jakby i mnie spotkało coś przykrego. Chyba dlatego, że wiem co czuje i wiem
jak to przeżywa się w jej domu bo znam całą rodzinę. Kiedyś byłam na kon-
kursie wierszy Jana Twardowskiego i zajęłam wysokie miejsce w pracy na
temat wiersza „Spieszmy się kochać ludzi…”. Cała prawda. Dlatego staram
się na przykład w rozmowie z mamą mówić jej coś miłego albo, że ją kocham.
Mimo, że nie przepadam o mówieniu o swych uczuciach. Wiem, że to ważne
i nie chcę niczego żałować. Byłam też na zakupach bo wyszłam wcześniej 
z pracy z racji otwierania przedszkola. Zakupy obejmowały czerwony strój
na Piknik rodzinny, który ma się odbyć w najbliższą sobotę czyli za 3 dni. 
I zakupem ma być coś na pożegnanie chłopca, mego wychowanka, który już
wyjeżdża na wakacje a po nich idzie do szkoły. Okazało się, że nie kupiłam
nic na piknik, mimo, że byłam w 4 sklepach. Nie było dla mnie odpowied-
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niego ubrania. Kupiłam za to nieplanowaną bluzeczkę czerwono-czarną 
w kratkę, która jest elegancka i przyda mi się na co dzień. Za to dla wycho-
wanka kupiłam teczkę na rysunki z Angry Birds bo bardzo lubi i zeszyt 
z tymi postaciami. Wymyśliłam, ze narysuję tam coś z tej bajki i napiszę ży-
czenia i poproszę dzieci aby coś dla niego tam narysowały na pamiątkę. Po-
łożyłam się po tych zakupach okropnie zmęczona i wstałam dopiero przed
23 i co zrobiłam? Jedynie wykąpałam się i poszłam spać.

Czwartek 28.05.2015 r.

ziś wstałam po godzinie 6 rano i szukałam białej bluzki bo mieliśmy mieć
zdjęcia w przedszkolu na stronę internetową, która jest unowocześniania.

Udało mi się znaleźć biała koszulę o której zapomniałam, że ją w ogóle mam
i wydaje mi się, ze ładnie wyglądałam. Czułam się w tym stroju elegancko
ale też atrakcyjnie. Szybko wzięłam coś z domu i wyszłam do pracy. Przesia-
dałam się po drodze na drugi tramwaj. Już w szatni miałam rozmowę z tatą
jednej z moich wychowanek. Mam ostatnio trudność z jej złością bo szuka
pomysłu na radzenie sobie z nim ale też nie chce rozmawiać o powodach 
tej złości. Czasem narodziła się w sali a czasem poza nią i wpływa na efekt
jej pracy, zabawy z rówieśnikami. Później dzieci w sali napadły mnie opo-
wieściami i pokazywaniem zabawek jakie przyniosły z domu. Dziś miałam 
bardzo ciężki dzień – efektywny. W ciągu dnia, były zajęcia o śmierci –
w związku ze śmiercią jednego taty. Pokazanie dzieciom co się dzieje w mo-
mencie śmierci i obrazowanie co jest dalej. Trudny temat i zarówno chłopca
wspierałam, któremu tata umarł jak również nowego chłopca w grupie, który
jest młodszy od mych wychowanków więc trudniej mu pewne rzeczy zrozu-
mieć i jest to dziecko z opinią z poradni jako dziecko agresywne i pełne emo-
cji. Dużo pracy jest z nim w pokazywaniu mu zasad i sensu rozmowy. Myślę,
że prócz jednej sytuacji było całkiem nieźle. Jedyna sytuacja trudna to była
wtedy kiedy chłopiec zabrał bawiącej się dziewczynce nową grę i rozbierał 
ją na części uciekając z nią. Nie chciał się też zatrzymać kiedy go prosiłam
ale kiedy już udało się to w rozmowie wyniknęło, ze on chce się z nią bawić
a w ten sposób chciał to zaznaczyć. Udało mi się go namówić na podanie po-
mysłu swego dziewczynce i udało się. Chłopiec ten bardzo polubił nasze
przedszkole. Rodzice są bardzo zadowoleni a tata to miał dziś łzy w oczach
kiedy widział jak nas ten chłopiec przytula aż do przewrócenia się – mnie 
i panią wspomagającą. W poprzednim przedszkolu z relacji rodziców usły-
szałam, że chłopiec ze względu na trudności i emocje był dyskryminowany
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i uznawany za złego. Mam nadzieję, że rzeczywiście zostanie u nas w przed-
szkolu w następnym roku a że przez ten czas do końca czerwca się przyzwy-
czai i wyciszy trochę a terapia, która jest zalecana przyniesie efekty. Miałam
dziś pożegnanie wychowanka. Przyniósł tyle słodyczy dla dzieci – śmiałam
się do mamy jak dla całego wojska. Ładnie ze strony mamy i chłopca bo przy-
niósł kwiatki w doniczce swym paniom i Pani Dyrektor. Wymyśliłam, że
dzieci będą dekorować torcik na rysunku i poprawiać go, naklejać naklejki 
z czekoladą, ciasteczkami, babeczkami. Chłopiec dostał taki plakat z tortem
urodzinowym, który ozdabiał sobie. Bardzo się cieszył. Zresztą jak opisywał
swoje uczucia dzisiaj to mówił, że się bardzo cieszy bo wszyscy o nim pamię-
tają i dostaje prezenty. Było miło, a kilkoro dzieci nawet wręczyło mu swoje
torciki. Dużo się dziś działo. Dzieci często mnie potrzebowały. Albo przy-
chodziły się przytulać, albo chciały by im coś poczytać, albo patrzeć jak grają
w grę i tak cały dzień z przerwami. Prowadziłam też zajęcia w jednej grupie
z języka angielskiego i mojej grupie bo u innych już nie byłam – w tym czasie
były robione zdjęcia. Ku memu zdziwieniu samym paniom na zmianę. Było
to momentami zabawne jak każda z nas miała białą koszulę jakby szła na 
egzamin i ustawiałyśmy się na placu zabaw pod domkiem do wspinania 
albo przy choince. Byłam też z dwoma grupami bo Pani poszła wcześniej do
domu. Maluszki bardzo zwracały na siebie uwagę, chciały by się z nimi bawić.
Mama kiedy przyszła po chłopca, który był dziś ostatni dzień podała mi rękę
i podziękowała, zaprosiła do znajomych na Facebooku i dała łapki w górę
przy większości mych zdjęć. To również miłe kiedy pamięta, chce utrzymy-
wać kontakt. Zresztą przed jej wyjściem ustaliłyśmy, że będziemy w kontak-
cie. Wróciłam dość późno do domu, szłam z kwiatkiem wiele ulic i wszyscy
patrzyli na mnie. Wracając do domu miałam telefon od kuriera, że ma do
mnie przesyłkę. Wróciłam do domu, ugotowałam obiad i odebrałam prze-
syłkę a tam… zaproszenia na ślub – mój ślub. Obejrzałam sobie je i bardzo
mi się podobają. Jedno z nich wyjęłam z pudełka i postanowiłam wysłać lada
dzień mimo, iż ślub dopiero w październiku. Do mojej siostry, która mieszka
w A. i lepiej dla niej będzie jeśli zdecyduje się przyjechać, jak będzie wcześniej
wiedziała by kupić wcześniej bilety. Wtedy są bardziej dostępne i nie są aż
takie drogie. Dziś myślami błądziłam w wielu miejscach. Pierwszy z nich 
Piknik Rodzinny, który ma być w najbliższą sobotę a ja jestem odpowie-
dzialna za szukanie skarbu po lesie. Nie wiadomo do końca jaka będzie 
pogoda. Musiałam napisać rodzicom maile, że jeśli będzie brzydka pogoda
to zostaje piknik odwołany. Kolejnym razem moje myśli uciekały na Uro-
dziny chrześnicy, które są 6 czerwca i chcę jej coś kupić z tej okazji – prak-
tycznego do codziennego użytku. Siostra zapraszał mnie dziś przez telefon
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na tort w tym dniu. Innym momentem myśli powędrowały do długiego 
weekendu od Bożego Ciała. Wybieram się wtedy z narzeczonym do Szczyr-
ku i strasznie nie mogę się doczekać. Zamierzam iść wcześniej spać by sobie
trochę jeszcze pomarzyć i porozmyślać. Jeszcze chcę się zapakować na jutro 
i przygotować na angielski bo jutro ostatni raz już prowadzę dlatego, że 
w czerwcu w naszym przedszkolu nie ma już zajęć dodatkowych. Zmęczo-
na jestem tym dniem. Zbyt dużo na głowie i w głowie. Ciekawe jaki będzie
jutrzejszy dzień. Mam nadzieję, że niewymagający tylu emocji i działań z mej
strony. Poszłam spać o 23.

Piątek 29.05.2015 r.

stałam po 6-tej. Pojechałam wcześniej do pracy by przygotować po-
trzebne materiały do zajęć ale okazało się że ten czas, który przyszłam

wcześniej poświęciłam tacie, który chciał porozmawiać na temat córki –
mojej wychowanki. Czasem tak właśnie jest, że nic się nie dzieje bez powodu
i plany legną w gruzach bo przyjdą chwile czy sprawy wymagające rozwią-
zania ich tu i teraz. Rozmowa bardzo pozytywna. Mimo, że obejmowała
trudny temat bo złości córki oraz zwracania na siebie uwagi biorąc pod
uwagę dostępne środki czy rzeczy, czasem łamiąc ustalone zasady, to rozmo-
wa była oparta na zrozumieniu, szacunku i widzę współpracę na wysokim
poziomie. Życzę wszystkim, takiej współpracy z rodzicami jaką ja dysponuję
w tym momencie. Bardzo się cieszę bo dziś prowadziłam ostatnie zajęcia 
z języka angielskiego. Zajęcia te prowadziłam od marca do końca maja w za-
stępstwie za panią, która z powodu choroby (a dokładniej ciąży) zrezygno-
wała z tej pracy. Od września pojawi się nowa osoba. Ja mam uprawnienia
do prowadzenia języka angielskiego, jednak mając wychowawstwo jest to
trudne w realizacji. Ten czas był od marca trudny dla mnie bo prowadziłam
zajęcia dydaktyczne, często były wyjazdy na halę sportową i potem jeszcze
prowadziłam angielski. Mimo, że podczas mojej nieobecności w tym czasie
2 godzin kiedy prowadziłam angielski, przychodziła Pani na moje miejsce
do pomocy to czułam, że jestem potrzebna w swojej grupie. Teraz mieliśmy
naprawdę trudny czas w grupie. Dużo trudności z radzeniem sobie ze złością,
śmierć taty wychowanka, pożegnanie jednego z wychowanków, który był tak
związany z dziećmi jakby to byli jego bracia i siostry. Dzieci bardzo to prze-
żyły. Doszedł do nas chłopiec z wielkimi trudnościami, bardzo emocjonal-
ny, który ma zalecenia terapii i spotkań z psychiatrą oraz psychologiem. We
wcześniejszym przedszkolu robił krzywdę innym, również nauczycielom. Był
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często przetrzymywany dlatego teraz w grę nie wchodzi żaden dotyk, który
wcześniej nie jest ustalony np. w ćwiczeniu trzeba się złapać za ręce lub przy-
trzymać. Uczy się zasad i poznaje przedszkole. Wymaga dużej uwagi i jest
bardzo ruchliwy. Nie jest w stanie usiedzieć 5 min mając np. nogi skrzyżne –
przewraca się na lewą lub prawą stronę, wstaje. Tak samo wygląda jego stanie
w miejscu. Mam nadzieję, że kolejne dni pokażą pozytywne efekty naszej
pracy, empatii skierowanej w jego stronę. Mówię w liczbie mnogiej bo mam
na myśli nie tylko siebie ale też inne panie, dzieci. Rodzice bardzo chcą mu
pomóc i szanują naszą współpracę, bije od nich wiele wdzięczności na takie
drobne rzeczy jak np. przyniesiony z przedszkola rysunek do domu. Dzień
minął dobrze choć wiele uwagi skierowanej było właśnie na tego chłopca. 
W międzyczasie kiedy znalazłam jakąś chwilę czasu przygotowywałam cu-
kierki dla każdej z grup na dzisiejszy piknik, który odbywa się w G. Pogodę
zapowiadają nienajlepszą ale nie wiem jak będzie naprawdę. W każdym razie
trzeba się przygotować. Ja jestem odpowiedzialna za bieg po lesie i znalezienie
skarbu jakim są cukierki oraz zrozumienie faktu, że największym skarbem
jest Rodzina oraz możliwość spędzania z nią czasu. Myślę, że to przesłanie
jest idealne w dobie dzisiejszego pośpiechu, pracy, stresu i wielkich emocji,
które temu towarzyszą. Po powrocie do domu rozmawiałam z mamą, którą
odwiedzę w następną sobotę. Usłyszałam, że mama liczy na moją pomoc 
w przesadzaniu kwiatów na co bardzo chętnie reaguję. Wszystko co nie zwią-
zane z opieką nad dziećmi, nauczaniem sprawia, że się relaksuję. Choć to
mało możliwe. Na co dzień otoczona jestem dziećmi. Kiedyś jechałam na
ślub siostry do G. pociągiem z rodzicami i myślałam, ze odpocznę od swego
zawodu to w pociągu dziecko stało przy mnie, chciało się bawić a na weselu
kuzyn miał 2 dzieci i chcąc zatańczyć ze swoją żoną prosił mnie o pilnowa-
nie dzieci w związku z tym, że wtedy jeszcze nie miałam chłopaka a tym 
bardziej narzeczonego. I tak jest zazwyczaj u mnie. Po rozmowie z mamą
zjadłam zupę i położyłam się włączając pranie. I co się okazało? Obudziłam
się w nocy. Nie słyszałam budzika, ani smsów. I poszłam dalej spać. Musiałam
być naprawdę zmęczona.

Sobota 30.05.2014 r.

aczęłam dzień od porządnej kawy i odpisywania na smsy. Później zabra-
łam się za ciąg dalszy prania oraz sprzątania: zmywanie, mycie podłogi,

łazienki. Zmiana pościeli itp. Pogoda w kratkę dzisiaj była ale piknik nie zo-
stał odwołany. Stąd w związku z tym rano przygotowywałam się na niego 
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i mając jeszcze troszkę czasu pisałam plan na kolejne dwa tygodnie dydak-
tyczne. Przez kolejne tygodnie czeka nas temat pt. „Grecja”. Będzie się na-
prawdę dużo działo. Cieszę się, że już bez dodatkowych zajęć. Moje lekcje
prywatne w ciągu najbliższych dwóch tygodni również kończę więc będę
mogła się skupić na tym temacie i końcu roku przedszkolnego. Po zjedzeniu
makaronu z dżemem porzeczkowym, na które to danie miałam ochotę, za-
pakowałam się ze wszystkim na piknik. Ubrałam w czerwony strój w jaki to
mieliśmy być ubrani. Następnie wyszłam blisko domu pod umówiony sklep
z koleżanką z pracy. Poznałam jej męża, córeczkę już znałam bo przychodziła
do nas na zajęcia z baletu. Pojechałam z rodziną tej koleżanki na piknik. Przy-
gotowałyśmy listy na miejscach, na których miało się coś odbywać. Wśród
jednych z atrakcji było malowanie twarzy, tworzenie pojazdów i domów 
z kartonów, pieczenie kiełbasek, wspinanie po linach, tańce, bieg po lesie 
w poszukiwaniu skarbu. Ja byłam odpowiedzialna za las. Przygotowałam
wszystko i cieszyłam się bo wiele dzieci wraz z rodzicami brało w tym udział.
Bardzo miłe dla mnie było jak przyszła mama z dziewczynką z Klubu Malu-
cha i szukały mnie by się przywitać. Koleżanka śmiała się, która witała przy-
byłych gości, że dała im mapkę i mówią o atrakcjach a dziewczynka 2 letnia
zapytała a Pani M. gdzie? Niesamowicie to było miłe. W miedzyczasie przy-
szłam na usmażoną kiełbaskę, którą przygotowywała koleżanka odpowie-
dzialna za ognisko. W ciągu pikniku kropił deszcz, później się wypogodzi-
ło i grzało słońce a koło godziny 19-tej zaczęło grzmieć i padać okropnie. Ja
weszłam w las by pozdejmować kartki z zadaniami i pochować torby z cu-
kierkami, które między innymi były skarbem, strasznie się bałam. Bo ja ogól-
nie bardzo boję się burzy. Zresztą chciałam być pod telefonem bo umówiłam
się z narzeczonym, że po mnie przyjedzie i nagle napisałam do niego by teraz
przyjechał, w danym momencie. W lasku zrobiło się ciemno, wiał wiatr i sły-
szałam grzmoty, okropnie się bałam. Spokojnie wyszłam z niego i schowałam
się pod altanką z jedną z koleżanek z pracy, która malowała twarze oraz kil-
korgiem rodziców i dzieci. Padało cały czas i zrobiło się okropnie zimno. Ro-
dzice z dziećmi pouciekali. Wraz z koleżanką przeniosłyśmy się do budki 
w której byli instruktorzy lin. W tej budce była Pani dyrektor z mężem oraz
dwie rodziny moich wychowanków i moja koleżanka. Zaproponowałam jej
że zabierze się ze mną i narzeczonym. Kiełbaski upieczone zostały bo wiele
osób pouciekało więc zjadłam jeszcze dwie z koleżanką. Narzeczony dopiero
wyjeżdżał z domu, zaproponowałam, koleżance żeby wyjść z lasu i zejść bliżej
drogi. Deszcz był mniejszy ale padał cały czas. Miałam parasol i kurtkę ale
mimo to byłam cała mokra i było mi zimno. Zatrzymała się koło mnie jedna
rodzina i zaproponowała, że nas podwiezie i w ścisku z ich dziećmi jechaliśmy
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blisko mego domu. Bardzo byłam im wdzięczna. Napisałam narzeczonemu
by nie przyjeżdżał już. Zdecydowałam się na tę pomoc bo było mi zimno 
a koleżanka była w przewiewnych spodniach i balerinach, jak szła to woda
przelewała się z jej butów. W samochodzie porozmawialiśmy i pośmialiśmy
się wszyscy. Po powrocie do domu osuszyłam się, przebrałam i prawie przy-
jechał narzeczony. Pogrzaliśmy się pod kocem oglądając mecz Barcelony 
z inną hiszpańską drużyną. Narzeczony mnie zaraził kibicowaniem drużynie
Barcelony i podziwiałam wspaniały gol Messiego, który dryblował przeciw-
ników. W końcu z końcem meczu zasnęliśmy na 15 min a po nich przebu-
dziłam się i położyliśmy się spać koło północy.

Niedziela 31.05.2015 r.

stałam z narzeczonym po 8 rano. Przygotowałam śniadanie, ubrałam
się, zjadłam śniadanie i z narzeczonym poszliśmy do kościoła. Po po-

wrocie miałam telefon od mamy mego chrześniaka, która jest w moim wieku.
Wynajmuje mieszkanie na R. Chciała się dziś spotkać ale wyjaśniłam jej, że
nie mogę bo jedziemy na obiad i całe popołudnie do rodziców narzeczonego.
Nie chciała rozmawiać przez telefon bo miała koło siebie synka. Zapropo-
nowałam jej popisanie na Facebooku przez chwilę na temat chęci jej spotka-
nia i okazało się, że przeszła zawód miłosny. Dała szansę człowiekowi, który
ją skrzywdził i bardzo się starał na nowo odbudować wszystko po czym jedno
zdjęcie które zobaczył jej, kiedy nie byli razem, pokazujące to, że nie tylko
jest matką ale także atrakcyjną dziewczyną spowodowało, że skreślił ją.
Mimo, że nic to zdjęcie nie prezentowało nic złego i było naturalne. Obraził
ja i najgorsze w tym wszystkim jest to, że jej synek się znów do niego przy-
zwyczaił. Porozmawiałyśmy i cieszyła się, że ją wysłuchałam. Zapropono-
wałam jej by wybrała się na miasto, na paradę smoków by odreagowała.
Zdecydowała, że posłucha mojej rady. Ja natomiast wybrałam się z narze-
czonym na obiad do jego rodziców. Później poszliśmy na spacer, nazbiera-
liśmy po drodze rumianków i maki, które uwielbia jego mama. Wręczyliśmy
je po powrocie. Okazało się, że jego mama z okazji dnia dziecka przygotowała
dla nas niespodzianki. Oj jego mama tak samo jak i moja jest najlepsza na
świecie. Oprócz tego tata narzeczonego miał wczoraj urodziny i dziś było
przyjęcie tzn. tort, placki, wino, galaretka, owoce i same pyszności. Oprócz
rodziców narzeczonego świętowali z nami: jego babcia, brat, ciocia i kuzynka.
Było sympatycznie. Wróciliśmy pod wieczór do mieszkania w K. Porozma-
wialiśmy o wakacjach. Oglądaliśmy nasze zaproszenia ślubne i zastanawia-
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liśmy się, czy komuś je wyślemy czy wszystkim osobiście wręczymy. Po tym
odpoczynku i rozmowie każdy z nas przy swoim biurku i komputerze zabrał
się do pracy. Ja kończyłam oceny gotowości szkolnej dzieci oraz przygoto-
wywałam na jutro. Mój ukochany czytał materiały potrzebne do pracy oraz
w ten sposób się dokształcał, chcąc w przyszłości zmienić branżę. Po przy-
gotowaniach na kolejny dzień oraz przygotowaniu ubrania na jutro położy-
łam się zrelaksowana dzisiaj po godzinie 23. Trochę mi brakowało tego
jednego dnia – to jest soboty, która minęła znów tak szybko mając zadanie
do spełnienia z pracy. Dziś pogoda była przepiękna. Na kolejne dni zapowia-
dają upały, ciekawe czy się sprawdzi.

Poniedziałek 01.06.2015 r.

stałam dziś o godz. 6.30. Wstałam bardzo szybko mimo, że weekend
był owocny to miałam siłę by wstać bez przesuwania budzika. Zrobiłam

śniadanie sobie i narzeczonemu, zjedliśmy razem i pojechaliśmy wspólnym
tramwajem. Po drodze ja się przesiadłam a on pojechał dalej. Dzień rozpoczął
się pozytywnie. Dziś Dzień Dziecka więc dzieci żyły tym dniem mówiąc jakie
prezenty otrzymały albo, że czeka ich niespodzianka po powrocie z przed-
szkola. Poprowadziłam zajęcia dydaktyczne w których to mówiliśmy o po-
dobieństwach i różnicach między nami. Dzieci bawiły się w detektywów 
i wyjaśniliśmy sobie, że każdy z nas jest inny, wyjątkowy. Że nie warto oceniać
drugiej osoby po wyglądzie, warto ją poznać bliżej tzn. co lubi robić, kiedy
jest radosna, kiedy smutna itp. Bardzo podobała mi się praca dzieci i zajęcia
były bardzo udane. Po nich przygotowaliśmy się do wyjazdu na halę spor-
tową bo jeździmy w poniedziałki. Bardzo bałam się hali bo dziś pierwszy raz
jechał z naszą grupą nowo zapisany chłopiec, który przejawia wiele trudności.
Stwierdzono wiele cech dla Aspargera i zespół opozycyjno-buntowniczy,
emocjonalny. Chłopiec często wpada w złość, ucieka, chowa się. Hala na
szczęście również przebiegła pozytywnie. Było kilka trudnych momentów
ale jestem dumna z siebie, że tak zareagowałam. Chłopiec nie chce być trzy-
many, dotykany i dziś na hali zatem rozmawiałam z nim przez bramkę do
gry ponieważ tylko tam się zatrzymał a próba podejścia kończyła się jego
ucieczką. Na zdanie moje „nie chcę Cię łapać i nie będę Cię trzymać”, „Chcę
porozmawiać wyjaśnić tę trudną dla Ciebie sytuację”, usłyszałam „jak mnie
będziesz trzymać to będę Cię bił”. W efekcie nie było trzymania bo nie robię
tego i nie było bicia, była za to rozmowa przez bramkę ale przyniosła ona po-
zytywne efekty – zrozumienie przez chłopca sytuacji i powrót do zabawy.
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Wiele było dziś takich sytuacji także na podwórku przedszkolnym, gdzie
chłopiec nie może się dostosować. Kiedy łamał zasady znów uciekał i chował
się między krzakami. Miałam dziś naprawdę ciężki dzień pod tym względem
i kosztowało mnie to dużo wysiłku. Ciągle w głowie dziś mam te sytuacje 
i męczy mnie to. Dzieciom z okazji Dnia Dziecka, złożyłam życzenia a nie-
spodzianką były w woreczkach, spakowane dla każdego dziecka cukierki
wraz z drewnianym serduszkiem pośród cukiereczków. Powiedziałam dzie-
ciom, że bardzo je lubię a te serduszka symbolizują tę sympatię, tak jakbym
chciała się z nimi podzielić tym moim serduszkiem. Chłopiec o którym była
mowa wcześniej zapytał „Pani, czy ja też mam serce?”. Powiedziałam a jak
myślisz? Powiedział „myślę, że tak”. Odpowiedziałam, żeby się przekonać 
zajrzyj do swego woreczka i okazało się, że jest tam serce i wielka radość 
była przy nim z tego powodu. Dzieci kolorowały serduszka, rysowały na nich
uśmiechnięte buźki. Po pracy rozmawiałam z chłopcem i jego mamą, zosta-
łam po godzinach by opowiedzieć o dzisiejszym dniu i tym, że w najbliższą
środę rano będziemy ustalać kodeks zasad, których chłopiec musi przestrze-
gać jeśli chce np. wychodzić na podwórko. Mama bardzo była zadowolona 
z naszej rodziny, docenia każde moje słowo i jest przychylna do tego. Chło-
piec ciągle mówi źle o poprzednim przedszkolu i przywołuje postacie Pań 
z którymi „walczył”. Rozmawiam z nim mówiąc, że to za nim i trzeba być tu
i teraz. Bardzo mi było też miło jak wychodząc do szatni powiedział „Mamo,
zapomniałem czegoś ważnego”. Mama na to czego: a on na to „Drewniane
serduszko do pomalowania”. Wyjaśniłam mamie czemu to takie ważne i po-
jawiły się uśmiechy na mojej, mamy i chłopca buzi. Po pracy byłam już 
spóźniona na zajęcia dodatkowe. Udzielam lekcji z języka angielskiego w po-
niedziałki dziewczynce, która chodzi do 5-tej klasy. Miałyśmy dwa tygodnie
przerwy. Dziewczynka ma same 5 więc mnie to cieszy a ogromną radość
sprawiła mi wiadomość, ze pisała próbny sprawdzian po klasie 6-tej i uzy-
skała z niego 97%. Taka informacja sprawiła, że wracając do domu powie-
działam do siebie „Ej, nie jesteś takim złym nauczycielem, a to co robisz ma
sens bo robisz to z serca i z sercem”. Rozmawiałam jeszcze ze swoją mamą
przez telefon, dołączyła się też 5-lenia chrześnica, której złożyłam życzenia 
z okazji Dnia Dziecka. Byłam na poczcie wysłać zaproszenie na ślub siostrze
z L., żeby mogła sobie bilety wcześniej kupić. Później zaczęłam odpisywać
na maile i ku memu zdziwieniu kolejna pozytywna wiadomość. Mail od
mamy chłopca, który przychodzi z nią na Klub Malucha, który jest w soboty
i którzy byli na sobotnim pikniku rodzinnym. A w mailu mama dziękowała
za zaproszenie na piknik i powiedziała, że za każdym razem kiedy ma spot-
kanie z tym przedszkolem, jest przekonana, że to był najlepszy wybór. Wydaje
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mi się, że nie może być chyba bardziej miłego maila. Podzieliłam się tym
mailem z Panią Dyrektor. Pomyślałam sobie, że to może być dla niej miłe bo
przecież jest głową przedszkola i jakby Mamą Przedszkola. Oprócz odpisy-
wania na maila i przesyłania go Pani Dyrektor opisywałam ten dzień. Lubię
pisać więc zawsze zajmuje mi to sporo czasu. Mój narzeczony zanim mnie
poznał to pisał ze mną maile i mówił, że chciał poznać tę kobietę, która maile
odpisuje na pół strony. A moja Pani promotor ze studiów licencjackich, 
z którą mam kontakt mailowy raz na pół roku, napisała mi kiedyś i stale to
potwierdza, że jestem niczym Ania z Zielonego Wzgórza i te opisy również
to przypominają. Ja oczywiście nie zaprzeczam. Nawet wczoraj śmiałam się
do narzeczonego mówiąc mu, że opisuję swój dzień jak pytał co robię. I mó-
wiłam mu, że te opisy to będą wyglądały jak opończe jak praca magisterska.
Bardzo zależy mi na wyróżnieniu moich działań. Kocham pisać choć pisarką
nie jestem. Każdy mój dzień jest wielka niespodzianką i dzieje się tak wiele,
że nie nadążam za tym i nie jestem w stanie wszystkiego tak bardzo szczegó-
łowo opisać ze względu na ilość obowiązków. Chciałabym żeby ktoś oprócz
tego, że powie, że dużo piszę powie ale się dużo dzieje w Twym życiu, świetnie
to sobie dzielisz i radzisz. Wygraną z tego konkursu przeznaczyłabym na od-
poczynek lub zainwestowanie w siebie: wygląd, elegancie ubranie, pudła na
materiały, które gromadzę w domu. Potrzebuję tego i tego mi brakuje. Ko-
cham masaże i mój kręgosłup dostał już zalecenia na masaże jednak na fun-
dusz nie ma co liczyć bo kolejki zawsze sięgają na kolejny rok przy czym 
w nowym roku znów trzeba mieć nowe skierowanie. To taka niekończąca się
opowieść. Fajnie by było wybrać się na taki masaż, jednak na to trzeba mieć
pieniądze. A jak się pracuje cały dzień i płaci za mieszkanie, rachunki i życie
to ciężko sobie na cokolwiek poradzić. Jak tak sobie policzyłam to pracuję
już 8 lat. Mój ślub w październiku tego roku. Myślę, że trochę się zmieni pod
względem oparcia w kimś i dzielenia obowiązków ale do tego czasu radzę
sobie sama jak mogę. Pieniążki pomogłyby mi by rozbić coś dla siebie bez
wyrzutów, że kosztem czegoś innego. Przed pójściem spać rozmyślałam na
temat długiego weekendu, który się zbliża, dzisiejszego dnia, tego co kupić
chrześnicy na 4 urodziny, które będą w najbliższą sobotę. Pozwoliłam narze-
czonemu iść z kolegami na piwo więc czekałam aż wróci do domu i poroz-
mawialiśmy jeszcze troszkę ze sobą. Po rozmowie wykąpałam się, zaczęłam
pisać dokładniej plan na kolejne dwa tygodnie bo będzie jeden temat pt. Gre-
cja. Będzie się dużo działo i będzie bardzo dużo nowości, wiele warsztatów.
Muszę sama nauczyć się tańca „Zorby”, a potem nauczyć dzieci. Oj, dużo
tego. Poszłam spać po godz. 23.00 by mieć siłę na kolejny, długi i pewno
owocny dzień.
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Wtorek 02.06.2015 r.

tym dniu wstałam przed 7 i przygotowałam się do pracy. W drodze
do pracy pisałam smsa do narzeczonego życząc mu dobrego i spokoj-

nego dnia. Po napisaniu smsa pomodliłam się Koronką do Miłosierdzia Bo-
żego prosząc o dobry, pozytywny dzień, dużo siły i spokoju, cierpliwości 
i wytrwałości. Codziennie rano jadąc i idąc do pracy staram się modlić bo
głęboko wierzę w siłę modlitwy. Czasem uda mi się całą Koronkę zmówić 
a czasem tylko jeden dziesiątek. Niemniej jednak jest to dla mnie strasznie
ważne. W tym dniu cieszyłam się z każdej mijającej minuty tego dnia bowiem
wiedziałam, że jeszcze dwa dni i znajdę się w miejscu polecanym przez zna-
jomych a nieznanym mnie. Czeka mnie odpoczynek z najbliższą mi osobą –
mym Narzeczonym. Wiele nas dzieli ale i wiele łączy. Łączy nas przede
wszystkim chęć wyjazdu z domu, odpoczynku, zwiedzania, spacerowania.
Zresztą uważam, że można wiele zrobić dla drugiej osoby jeśli się ją kocha,
zwłaszcza jeśli znamy jej potrzeby i uczucia. W pracy było całkiem dobrze,
pojawiło się kilka trudniejszych sytuacji, gdzie dzieci się sprzeczały i miały
ze sobą konflikt ale ucząc je komunikowania się ze sobą, mówienia o swoich
potrzebach i uczuciach dochodziły do porozumienia. Czasem prosiłam je by
usiadły naprzeciw siebie przy stole i porozmawiały. Siadały wściekłe a jak już
się znalazły na krześle to był śmiech i żarty. Towarzyszyła mi bardzo ładna
pogoda więc spędziłam z dziećmi czas na podwórku. Przez kilka miesięcy
dzieci w ramach odpoczynku czytały sobie nawzajem ulubione książki, które
przynosiły z domu. Niektórzy czytali sprawniej a inny jedno zdanie 5 minut
ale wszyscy byli bardzo wytrwali i z wielką uwagą oraz szacunkiem słuchały
czytającego. Dzisiaj ja czytałam dzieciom opowieści Marcina Mortki pt.
„Tappi i urodzinowe ciasto”. Dzieci same decydowały jaką historię chcą usły-
szeć. Bardzo lubią tę książkę i się im wcale nie dziwię bo sama mam do niej
sentyment. Odpoczynek był wspaniały. Z uszami zasłuchanymi, głowami
opartymi na moich nogach, stopach, udach, oparte o moje plecy. Dzień bar-
dzo pozytywny choć kiedy wracałam do domu to czułam zmęczenie. Tego
dnia miałam wieczór dla siebie. W związku z tym oglądałam dwa odcinki na
Internecie związane z metamorfozami kobiet. Kobiety to Polki, które przy-
chodzą do programu z pewnymi przykrymi doświadczeniami, z brakiem
wiary w siebie i metamorfoza ma im pomóc stać się pewnym siebie. Coś 
w tym jest bo śledząc ich udział w tym programie i każdy dzień zmian widać
efekty w sposobie mówienia, zachowywania się, pojawia się uśmiech i dużo
pozytywizmu nie mówiąc już o zakończeniu metamorfozy, które kończy się
łzami szczęścia. Ja zawsze marzyłam o metamorfozie, chciałam coś zmienić
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w wyglądzie by poczuć się pięknie. Pochodzę z biednej rodziny i chodziłam 
w ubraniach sióstr, puchowane bluzki, swetry za duże to była codzienność,
zawsze czułam się mało wartościowa. Uważam, że poprawa wyglądu może
dać więcej pewności siebie. Wtedy kiedy się jest pewnym i patrzącym przed
siebie z podniesionym czołem nawet łatwiej znaleźć pracę czy miłość. Teraz
nie potrzebuję wielkich zmian, czuję się dobrze ze sobą i mogę decydować
co i kiedy zakładam na siebie. Poprawiam jakość zębów a to dla mnie bardzo
dużo, zamierzam po ślubie wybrać się do stylisty by dobrał mi fryzurę do
twarzy. Chyba zbliżający ślub sprawia, że chcę zadbać o siebie i podobać się
nie tylko sobie ale i przyszłemu mężowi. Przed spaniem posprzątałam sobie
troszkę i zrobiłam pranie. Poszłam spać wcześniej bo ok. 23, dlatego, że ko-
lejnego dnia musiałam otwierać przedszkole a po nim czekały mnie długie
zakupy.

Środa 03.06.2015 r.

iężko wstawało mi się rano ale nie było wyjścia. Tramwajem o tak wczes-
nej porze jak godzina 5.30 jeździ coraz więcej osób. Mówię to dlatego, że

zimą w całym tramwaju jest ok. 7 pasażerów a już latem mimo takiej samej
godziny jeździ ponad 20 pasażerów. Byłam bardzo podekscytowana tym
dniem dlatego, że następnego dnia już był upragniony i wyczekiwany wyjazd
do Sz. i W. Poza tym nie mogłam się doczekać popołudnia kiedy to poje-
dziemy na zakupy. Zakupy miały obejmować Ikeę. W pracy minęło szybko,
dlatego, że dzień był dla mnie krótszy i szybciej minął przez otwieranie pracy.
I mimo sytuacji kiedy musiałam wychodzić z sali na rozmowę z dwoma 
wychowankami, pojedynczo to nic nie potrafiło zepsuć mego pozytywizmu 
i dobrego humoru. Po pracy wzięłam siatę z materiałami do domu, by zrobić
sobie trochę więcej miejsca pod swym biurkiem. Tam gromadziłam mate-
riały nie tylko do zajęć dydaktycznych ale także zajęć z języka angielskiego. 
W ogóle z natury mam naturę chomikowania, gromadzenia, przetrzymywa-
nia wszystkiego co się da. Z nadzieją i myślą, że na pewno się to przyda. Bar-
dzo lubię coś tworzyć z niczego, projektować, ozdabiać. Robić laurki, prezenty
od siebie. Sprawia mi to ogromną satysfakcję. Wiem, że mam naturę artysty.
Pewnie nierozwiniętą odpowiednio ale za to mogę sprawić radość bliskim
osobom czy „zarazić” tymi pomysłami i sposobami swoich wychowanków.

Gdy wróciłam do domu to wzięłam szybki prysznic i przebrałam się.
Zjadłam banana i byłam gotowa do zakupów. Poszłam na tramwaj bo umó-
wiłam się z narzeczonym pod „T.”. Chciał sobie kupić koszulę i torbę do pracy
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a ja szukałam długiej marynarki oraz jakiejś sukienki na lato. W efekcie na-
rzeczony kupił to czego potrzebował a ja nie znalazłam to czego potrzebo-
wałam. Stamtąd wybraliśmy się do Ikei. Droga tam ode mnie jest dość długa 
i jak to w K., były korki. Gdy już dojechaliśmy na miejsce byliśmy strasznie
głodni. Skusił nas zapach jedzenia przed wejściem dlatego też zamówiliśmy
sobie pieczone kiełbaski oraz świeżutki chlebek. Było pysznie. Dzięki temu,
że coś przegryźliśmy sobie mieliśmy siłę na zakupy. Nasz cel był konkretny:
stoliczek i krzesło dziecięce. Zakupy bardzo szybko nam poszły. Szybko zna-
leźliśmy się przy kasie bo szybko znaleźliśmy to czego potrzebowaliśmy. 
A dokładniej ja potrzebowałam tego na 4 urodziny jednej z moich Chrze-
śnic W. Kolor oczywiście różowy – jej ulubiony a nawet mogłabym powie-
dzieć ubóstwiany przez nią. Przy kasie bardzo duże kolejki. Staliśmy bardzo
długo w jednej z nich i przed nami państwo mieli jakieś problemy z kartą
podarunkową jaką mieli. W ten sposób musieliśmy znów stać w kolejce do
innej kasy. Zmęczyło nas to. Ponieważ tego dnia mieliśmy sobie zrobić także
zakupy na podróż a była blisko Galeria to wstąpiliśmy do niej. I ku naszemu
zdziwieniu poza spożywczymi produktami kupiliśmy nasze ulubione wino,
gdzie nigdzie nie mogliśmy znaleźć i na promocji leżaki rozkładane, bardzo
miękkie i wygodne. Namówiłam na ich zakup narzeczonego bo rozgląda-
liśmy się za nimi przez długi czas. Za każdym razem wydawały nam się 
zbyteczne na dany moment a przede wszystkim za drogie. A tu wspaniała
promocja. Myśląc, że wyjdziemy tylko z jednorazowymi siatkami stanęli-
śmy autem dość daleko, spacerkiem poszliśmy do tej Galerii. A tu się okazało,
że siatki, winka oraz fotele trzeba przetransportować na parking pod Ikeą.
W duszy zwariowani ludzie czyli ja i narzeczony włożyliśmy wszystko do du-
żego wózka z marketu i jechaliśmy nim jakieś 2 km, przez przejście, uskoki.
Ah była to niezła przygoda. Narzeczony był bardzo dzielny bo zdecydował
pojechać na miejsce tym wózkiem, odwieźć go. Oczywiście ludzie zwracali
na nas uwagę a potem na samego narzeczonego ale nie zależało nam na tym
dlatego, że bardzo cieszyliśmy się z zakupów i wiedzieliśmy, że dobrze robimy,
najsensowniej a odwiezienie wózka tak daleko na swoje miejsce pokazuje
jaki szlachetny jest narzeczony. W drodze na mieszkanie śmialiśmy się i cały
czas mówiliśmy o tej naszej przygodzie oraz o tym jak super będzie mieć te
leżaki. Oczywiście zaraz po przyjściu je rozłożyliśmy i wypróbowaliśmy. To
były bardzo udane zakupy i cudowny dzień bo pozytywnym emocjom, sa-
tysfakcji, radości nie było końca. Poszłam spać strasznie zmęczona, jakbym
pracowała na dwie zmiany w ciągu doby ale dzięki temu zmęczeniu zasnęłam
bardzo szybko, zdążyłam tylko nastawić sobie budzik na pobudkę na kolejny
dzień, którego tak wyczekiwałam.
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Czwartek 04.06.2015 r.

stałam dość wcześnie po 7 rano. Zależało mi na tym by wstać wcześnie
ponieważ chciałam się zapakować na wyjazd, pozbierać pranie, pozmy-

wać i przygotować się do podróży. A na 9.30 poszłam jeszcze do kościoła bo
to przecież ważne święto Boże Ciało i nie wyobrażam sobie żeby nie iść do
kościoła, zwłaszcza kiedy się jedzie w dalszą podróż. Narzeczony dzwonił do
mnie, że będzie o 11. Udało mi się wszystko przygotować i posprzątać do tej
godziny. Zdążyłam nawet się wykąpać i wyrzucić śmieci. Miałam dużą mo-
tywację i nie mogłam się wszystkiego co mnie czeka doczekać. W oczekiwa-
niu na przyjazd narzeczonego, który nie był o 11, postanowiłam poczekać na
niego na balkonie w towarzystwie smacznego ptasiego mleczka, które otrzy-
małam tydzień temu od przyszłej teściowej. Wyjechaliśmy w nasz długi week-
end przed godziną 12-tą a naszym celem był Sz. Podróż minęła nam bez
większych niespodzianek. Podziwiałam ilość salonów meblowych na trasie
do W., przypominałam sobie ile razy i w jakim celu jechałam tamtą trasą.
Mieliśmy jedną sytuację kiedy nawigacja nas poprowadziła boczną ścieżką,
musieliśmy nawracać bo wjechaliśmy w złą ścieżkę. Narzeczony się zdener-
wował ale ja uspokajałam go, żartując i motywując. Poprawiłam mu tym
humor, że żartując zaczął śpiewać wraz z wokalistą, którego słyszał w radiu.
Oczywiście było to piszczenie a nie śpiew więc z tej racji otworzyłam chipsy
i wiedząc, że je lubi poczęstowałam go mówiąc „masz, masz”. On zrozumiał,
że było to celowe aby nie śpiewał i tak zaczęliśmy się śmiać w samochodzie.
Dojechaliśmy na miejsce w planowanym czasie. Sz. był tak zaludniony wtedy
turystami i mieszkańcami, że ciężko było się przez niego przebić. Okolica, 
w której wynajmowaliśmy pokój była przepiękna. Nasz pensjonat znajdo-
wał się pod lasem, otoczony drzewami, blisko wody. Klimat cudowny. Na 
parkingu stało kilka samochodów i samochód kampingowy. Wyszliśmy z sa-
mochodu najpierw bez bagażu aby się zameldować i znaleźć swój pokój. 
Poszliśmy do głównych drzwi a tam było napisane, że trwa przygotowanie
gimnazjalistów do Olimpiady. Rzeczywiście przez okna było widać jak młodzi
ludzie uczą się i liczą. Był przy tych drzwiach dzwonek i postanowiliśmy za-
dzwonić. Wyszła Pani, która powiedziała, że na pewno pokój to nie u niej bo
ma komplet. Na te słowa zrobiło mi się słabo ale zaraz po tej reakcji powie-
działa, że ten budynek podzielony jest na dwie części i na pewno nasz pokój
jest w drugiej części. Podeszliśmy z tą panią do bocznych drzwi i tam znów
był dzwonek, który nacisnęła młoda kobieta. Zeszła do nas starsza pani wiek
80 lat i zaprowadziła nas po schodach do pokoju. Całą drogę nas wypytywała
o różne rzeczy i była bardzo miła. Po obejrzeniu pokoju, rozpakowaliśmy się.
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Pokój choć na dwie osoby, był trzyosobowy. Mieliśmy telewizor, czajnik, bal-
kon i oczywiście łazienkę w pokoju. Wspaniała atmosfera tam panowała.
Uczucie relaksu, odpoczynku i spokoju od samego początku nam się udzie-
liło. Przebraliśmy się po podróży i ruszyliśmy na wyprawę. Mieliśmy tego
dnia wielkie szczęście bo intuicja sama poprowadziła nas na szlak turystyczny.
Okazało się, że nasz pokój znajduje się na szlaku i poszliśmy ścieżką w górę.
Zatrzymaliśmy się po drodze na górce, gdzie widać było potoczek płynący 
w lesie. Zrobiliśmy sobie zawody, kto z nas dorzuci do strumyczka i w trzech
rundach wygrałam ja. Narzeczony powiedział, że będzie rewanż w drodze
powrotnej. Nazbierałam na tej trasie kilka kamyczków takich bardzo białych
i śliskich z myślą, że będą idealnie pasowały na zajęcia o Grecji, na których
to będziemy robić greckie wisiorki. Wyszliśmy na górę i z niej już było widać
przepiękne krajobrazy. Na górze było rozwidlenie do wielu szczytów. Wybra-
liśmy ścieżkę na północny zachód a nasz cel to była Malinowska Skała 
o wysokości 1152 m n.p.m. Początek trasy był przez las, później między krze-
wami. Najpierw szło się w górę, później prosto, później bardzo stromo w dół
i znów w górę. Po drodze robiłam wiele zdjęć. Osoby, które nas mijały mówiły
nam „Dzień dobry” jak to w górach i my również witaliśmy się z tymi, z któ-
rymi się mijaliśmy. Kiedy dochodziliśmy na sam szczyt wysyłałam pozdro-
wienia rodzinie wraz z pięknym zdjęciem mmsem krajobrazu, który nam
towarzyszył. Blisko szczytu był przerażający widok połamanych drzew, nie-
które z nich wyrwane były wraz z korzeniami. Pogoda była wspaniałą jak na
wspinanie się choć raz było mi gorąco a raz chłodno, kiedy pojawiał się wiatr.
Jak minęliśmy ponure drzewa, doszliśmy na szczyt i tam rozwijał się przed
nami najpiękniejszy dla mnie widok od bardzo dawna. Przepiękna panorama
gór i lasów oraz jezioro żywieckie. M. S. tak sobie myślałam dlaczego taka
nazwa a tu się okazało, że na samym szczycie była wielka skała na której
można było stać, siedzieć, zrobić sobie zdjęcie lub zrobić zdjęcie temu pięk-
nemu widokowi. Trzeba było wrócić niestety tą samą trasą i baliśmy się tego
wspinania w górę przy jednym momencie ale nogi same ciągnęły nas w dół
wiedząc, że jesteśmy bardzo głodni a na dole czekała pod B. K. piękna drew-
niana restauracja. Zeszliśmy prosto do niej i jak chciało się wejść do środka
to trzeba było bardzo schylać głowę. Bardzo mi było szkoda ludzi, którzy ude-
rzali się w głowę zapominając, że jest bardzo nisko. Zostaliśmy na zewnątrz
pod parasolem, ponieważ było ciepło i jeszcze świeciło słońce. Zamówiliśmy
barszczyk biały i oczywiście kotleta z zasmażaną kapustą i pieczonymi ziem-
niakami. Barszcz był bardzo smaczny ale drugie danie oprócz wyjątkowej,
innej niż na co dzień jedzonej kapusty, reszta nie smakowała mi zbytnio. Wy-
daje mi się, że restauracja ta idzie w ilość a nie jakość. Wracając do pensjonatu
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był rewanż w rzucaniu do strumyka i tym razem narzeczony był lepszym za-
wodnikiem. Po powrocie odpoczywaliśmy a uwieńczeniem wspaniałego dnia
oraz tego jak cudny mamy odpoczynek wypiliśmy lampkę wina. A po niej
zasnęliśmy jak małe dzieci. Dzień był wspaniały i tyle wrażeń pozwoliło na
spokojny i szybki sen.

Piątek 05.06.2015 r.

ego dnia wstaliśmy dość wcześnie bo przed godziną 8 rano. Narzeczony
korzystał z łazienki a ja otrzymałam smsa od mojej koleżanki z prośbą 

o telefon. Kiedy zadzwoniłam do niej usłyszałam smutek i płacz bo jak się
okazało osoba, z która była przez dwa lat okazała się mieć manie na punk-
cie bliskości z wieloma kobietami. Zamieszczała ogłoszenia na Internecie. 
W tym jedno o koleżance chcąc się jakby zemścić na niej za zerwanie a z dru-
giej strony udając jej bohatera, że to ktoś zrobił i on się tym zajmie. Starałam
się wstawić w jej sytuację i zarazem podpowiedzieć jak można się zachować
dalej, jak żyć i przynajmniej udało mi się ją uspokoić co było dla mnie ważne
i cenne. Oczywiście podświadomie była cały czas już w mej głowie, mimo
wspaniałego wyjazdu. Smutno mi było, że ją znów coś takiego spotkało. Jest
bowiem samotną mamą i jest jej bardzo ciężko z tego tytułu. Dużo też potem
o tym rozmyślałam i doszłam do wniosku, że znów potwierdza się me przy-
słowie „Nic się nie dzieje bez powodu”. Jakiś czas temu wyprowadził się 
bowiem ten chłopak z wynajmowanego przez nich mieszkania i radziłam ko-
leżance by wzięła jego i te sytuacje, które prowadziły do kłótni na dystans 
i zobaczyła jakie są jego prawdziwe intencje i niedługo po tym wyszło coś
takiego na jaw. Rzeczywiście dwa lata to dużo ale w obliczu kolejnych lat
życia to nic. Po rozmowie telefonicznej ledwo zdążyliśmy z narzeczonym na
śniadanie. Zastanawialiśmy co będzie podawane i było bardzo pysznie. Stół
szwedzki a na nim: jajka z pomidorami, jogurty, różne rodzaje wędlin, ser
kozi, sałatka z ryżem, mięsem i truskawkami oraz oczywiście był… ekspres
do kawy. Oczywiście zaczęłam od zrobienia sobie kawy. Świeży był chleb 
i bułki więc nie można się było im oprzeć, jak również jajkom, pomidorom
i wędlinom. Nie smakowała mi sałatka za to narzeczony wziął sobie jej do-
kładkę. Jak się to mówi „nic w przyrodzie nie ginie”. Śniadanie jedli przy sto-
liku obok nas właściciele pensjonatu, małżeństwo powyżej 80 lat i rodzina,
która przyjechała również na długi weekend. Po tak obfitym śniadaniu po-
jechaliśmy do rynku Sz. – to przecież był nasz główny cel dzisiejszego dnia.
Zaparkowaliśmy na chodniku, na którym były wyznaczone miejsca do 
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parkowania i poszliśmy do centrum. Po drodze zatrzymaliśmy się przy pa-
miątkach. Świeciło słonce i miałam okulary przeciwsłoneczne. W pewnym
momencie trzymałam rękę na ramieniu narzeczonego i pytałam co by tu
kupić. Poddałam pomysł, że może od tego mementu będziemy kupować
magnesy na lodówkę z każdego miejsca, w którym będziemy. Bardzo mu się
ten pomysł spodobał. Zawiesiłam się na oglądaniu tych magnesów, on od-
sunął się. Za chwilkę położyłam rękę na ramieniu obok siebie i mówiłam, że
może kupimy ten właśnie magnes co wybrałam kochanie. Po czym okazało
się, że to nie był mój narzeczony. Oczywiście nie muszę chyba pisać jaka była
moja mina i reakcja, reakcja tego chłopaka, którego wzięłam za swojego na-
rzeczonego, jego dziewczyny i mego narzeczonego. Chciałam zapaść się pod
ziemię. Oczywiście bardzo ale to bardzo przeprosiłam chłopaka i jego dziew-
czynę. Mój narzeczony się roześmiał i powiedział do mnie „żeby to było
ostatni raz” a ja nie wiedziałam jak się zachować. Szybko porosiłam o odejście
z tego miejsca i jeszcze przynajmniej przez pół godziny siedziała mi w głowie
ta sytuacja ale później postanowiłam już o niej nie myśleć i też już tak nie
siedziała mi mocno w głowie. Kiedy dotarliśmy na miejsce, ujrzeliśmy wspa-
niały strumyczek, deptak i ławeczki, na których odpoczywaliśmy i robiliśmy
sobie zdjęcia. Idąc tym deptaczkiem dotarliśmy do trzech skoczni później do
Sanktuarium Świętego Jakuba – przepiękne miejsce. I wracając do samo-
chodu wstąpiliśmy na włoskie lody. Upał był ogromny. Tak na prawdę oka-
zało się, że rynek Sz. można zwiedzić w 2 godziny. Stąd też postanowiliśmy,
że tego samego dnia pojedziemy do W., która jest kilka kilometrów od Sz.
Tak też się stało. Jechaliśmy od Sz. do W. i po drodze minęliśmy pewną re-
staurację, którą widzieliśmy w „Kuchennych Rewolucjach”. Ja obejrzałam
każdy odcinek tego programu i zawsze jak jestem w jakiejś restauracji to ją
oceniam i oceniam jaki jest wystrój i smak potraw i mówię co by powiedziała
Pani Magda Gessler. Myśleliśmy by tam wstąpić ale plany później inaczej się
ułożyły. Widzieliśmy Skocznię A. M., a skręcając do W. Cz., zatrzymaliśmy
się przy przepięknym wodospadzie. Przy nim robiliśmy sobie zdjęcia. Jedno
zrobiła nam jedna dziewczyna, które strasznie mi się podoba i nawet to zdję-
cie postanowiłam przesłać kamerzyście, który będzie nagrywał nasz ślub i to
zdjęcie będzie na płycie na pewno. Po obejrzeniu wodospadu znaleźliśmy się
w W. Tam było trudno zaparkować bo turystów było bardzo dużo. Kiedy już
się udało, przeszliśmy się na spacer po ryneczku, wstąpiliśmy do jadłodajni
gdzie było bardzo dużo ludzi, zmówiliśmy dorsza i zjedliśmy z wielkim sma-
kiem. Po obiedzie były też lody włoskie i ciąg dalszy spacerku. Doszliśmy do
parku i tam sobie w słońcu, chcąc się opalić posiedzieliśmy. Po jakimś czasie
postanowiliśmy wrócić już do domu i szliśmy do samochodu inna trasą niż
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wcześniej i się okazało, że z drugiej strony parku jest rzeka nad która się plu-
skały dzieci z rodzicami, trasa dla rowerów i pieszych, mnóstwo parasolek,
pod którymi można się czegoś napić i zjeść coś z grilla. Były tam trzy boiska
i siatkówka plażowa. Ponadto dotarliśmy do miejsca, w którym jakby z mar-
muru kolorowego szkła były miniaturowe zamki Polski i oczywiście najwięk-
szy był Zamek na Wawelu. Wracając do samochodu przysłuchiwaliśmy się
muzyce, która była grana na żywo w jednej z restauracji. Wracając do Sz.,
gdzie był nasz pensjonat postanowiliśmy wrócić do W. Cz. i udać się nad 
Zaporę, nad którą nie byliśmy. Bez nawigacji i mapy znów udało nam się do-
trzeć na miejsce. Pięknie tam było a stamtąd podjechaliśmy pod Pałac Pre-
zydencki, któremu robiłam zdjęcia. Wróciliśmy do pokoju dość późno ale
był to wspanialszy dzień nawet od poprzedniego. Byliśmy zachwyceni uro-
kami Wisły. Ilością deptaków i miejsc, gdzie można odpocząć, zrelaksować
się. Postanowiłam z narzeczonym, że po ślubie na 3 dni pojedziemy właśnie
do Wisły na tak zwany miesiąc miodowy tylko, że to nie będzie miesiąc ani
tydzień tylko trzy dni miodowe. Przed snem rozmawiałam jeszcze z kole-
żanką na temat tego co ją spotkało i jakby na nowo dawałam jej wiarę 
w to, że mimo beznadziejnej sytuacji, wszystko może się ułożyć. Ja wierzę 
w to bardzo mocno i jestem przekonana, że czasem zamyka się przede mną
okno, po to bym mogła otworzyć drzwi. Wszystko układa się w swoim czasie 
i w swoją postać.

Sobota 06.06.2015 r.

ego dnia wstaliśmy wcześniej niż zwykle bo już po godzinie 7 rano. Wsta-
liśmy tak wcześnie bowiem tego dnia po śniadaniu, pakowaniu udaliśmy

się do U., który znajduje się w niedalekiej odległości od W. Chcieliśmy zoba-
czyć to uzdrowiskowe miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy. Ryne-
czek wydał nam się mały i niewiele zobaczyliśmy jak rzekę nad którą było
ogromnie dużo turystów i wiele tras turystycznych. My przeszliśmy się ka-
wałek jedną z nich, zjedliśmy lody wracając do samochodu. Po drodze wi-
dzieliśmy strasznie śmieszną restaurację z obracającymi się sercami w wodzie
z napisami: Kocha, Lubi, Szanuje, Nie chce, Żartuje… Tam były drewniane
wozy, postać diabła i wiele innych postaci. Osobiście nie chciałabym wejść
do tej restauracji bo wyglądała bardzo dziwnie i trochę jak dla mnie mrocz-
nie. W tym dniu też mieliśmy za cel przyjazd do moich Rodziców aby pomóc
im przy stawianiu siana. Długo jechaliśmy, było wiele samochodów na na-
szej trasie. Jak przyjechaliśmy to oczywiście Moja Mama poczęstowała nas
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obiadkiem. Śmiałam się do niej „że jak się chce mieć robotników w polu to
trzeba ich najpierw nakarmić.” Przebierając się w robocze stroje, zakładając
chustki na głowy, poszliśmy w pole. Rodzice stawiali kopy z trawą a ja i na-
rzeczony grabiliśmy. Narzeczony pierwszy raz miał grabie w rękach i radził
sobie bardzo dobrze. Rodzice moi go chwalili i bardzo się śmialiśmy kiedy
powiedziałam takie słowa: „Kiedyś jak narzeczony kupił biurko i pomogłam
mu je nieść mówiłam. Dobrze, że masz silną narzeczoną.” A On powiedział
wtedy: Że dobrze wiedział co brał i słabej kobiety by nie brał. I ja powiedzia-
łam w polu tak „Wiedziałam jakiego mężczyznę brać na męża. Takiego co by
grabi nie umiał trzymać w rękach to bym nie brała”. I jak to powiedzieli moi
rodzice „wszystko jasne”. Było bardzo pozytywnie i opaliliśmy się troszeczkę.
Po skończonej pracy podeszliśmy kilkaset metrów na budowę domu mojej
siostry i zobaczyliśmy postępy tej budowy. Po powrocie upiekłam kiełbaskę
dla wszystkich na patelni. Brat, który mieszka razem z rodzicami w tym
samym domu ale na piętrze zostawił na dwie godziny mnie i narzeczonemu
do opieki i zabawy trzy swoje córki w wieku 1 rok, 2,5 roku, 5 lat. Daliśmy
radę i był to pozytywny czas. Strasznie mi było żal mojej mamy. Strasznie
była zmęczona i bolały ja nogi oraz ręce, wyglądała jak siedem nieszczęść.
Okazało się, że tata znalazł siłę w ostatnim czasie i pod rząd trzeci dzień spę-
dzają czas na pracy w polu, na upałach kiedy mama nie ma zupełnie na to
siły a chce pomóc tacie i resztkami sił mu pomaga. Oj, musiałam podjąć roz-
mowę z tatą, że życia się nie kupi. Bardzo niedawno mama była w szpitalu 
i bardzo jej brakowało a teraz tak pracują. Obiecał, że zwolni tempo. Kocham
Rodziców nad życie i bardzo zależy mi na ich zdrowiu oraz szczęściu. Ro-
dzice mają prawie 60 lat. Są schorowani na tyle jak ludzie powyżej 80 lat.
Mama zwyrodnienia stawów, po operacji endoprotezy, żylaków, z hipercho-
lesterolemią, nadciśnieniem, zwyrodnieniem kręgosłupa, kamieniem w wo-
reczku żółciowym, cukrzycą, która bez insuliny się nie obejdzie. Tata po
operacji na „Bajpasy” i wysoką cukrzycą. Strasznie mi ich żal i moim jednym
z marzeń jest to by przyszedł czas kiedy już nie będą musieli tak pracować 
w polu i żebym mogła im pomóc również finansowo bo bardzo u nich ciężko
z pieniędzmi. Ja na razie też nie mam za wiele bo wynajmuję mieszkanie 
i wynajmuję je, opłacam się sama i założyłam sobie aparaty ortodontyczne
aby wyprostować swoje zęby i tym samym moję piętę achillesową. Bardzo
bym chciała się rozwijać i mieć pracę, gdzie jakąś cześć choć pieniędzy będę
mogła oddać rodzicom by spłacili kilka swych kredytów i mogli spać spo-
kojnie. Cieszyłam się, że tego dnia mogę być z rodzicami, wiedzieć ich i za-
snąć w swym domu rodzinnym.
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Niedziela 07.06.2015 r.

nie i narzeczonego obudzili Rodzice, jak za dawnych czasów kiedy mnie
budzili. Obudzili nas bo to była niedziela i chcieliśmy jechać do ko-

ścioła, który znajduje się 18 km od domu rodziców. Było to ważne dla nas
by jechać na Mszę do L. na godzinę 9-tą bowiem jedną z intencji tej Mszy
było Zdrowie i Błogosławieństwo Matki Bożej dla mej chrześnicy, która skoń-
czyła 4 lata. Na tej mszy byli moi Rodzice, ja z narzeczonym, drudzy dziad-
kowie, tata solenizantki a sama solenizantka ze swoją mamą spała w domu.
Po Mszy przekazałam prezent Tacie solenizantki. Oprócz drobnych zabawek
i słodkości to kupiłam jej stoliczek i krzesełko na którym tego samego dnia
jadła już śniadanie. Dzwoniąc do mnie po południu usłyszałam „Dziękuję
Ciociu”. Mam trójkę wspaniałych chrześniaków i cieszę się, że ich mam. 
W ten sam dzień pojechaliśmy do Rodziców narzeczonego żeby też z nimi
spotkać się w długi weekend. Po obiedzie przeszliśmy się na spacer i nazbie-
raliśmy wielki bukiet stokrotek oraz rumianków wraz z czerwonymi makami.
Te kwiaty kocha mama narzeczonego, zaplotłam dla niej również bransoletkę
z koniczyny i jak wróciliśmy do domu to jej wręczyliśmy mówiąc, że jest
„drugą najlepszą mamą na świecie”. Była wzruszona. Ku naszemu zdziwieniu
tego samego dnia czekało na jeszcze jedno święto, bowiem tata narzeczonego
tego dnia kończył równe 60 lat. Był tort i owoce, słodkości. Przyszła siostra
taty i kuzynka a świętowali też domownicy: my, babcia i synowie. Wróciliśmy
bardzo późno do K. na mieszkanie, gdzie narzeczony został ze mną i po przy-
jeździe na miejsce od razu poszliśmy spać. Zmęczeni strasznie jazdą i taką
ilością wrażeń. Z drugiej strony bardzo szczęśliwi, że w ciągu długiego week-
endu tyle widzieliśmy, i spotkaliśmy się z tymi, których najbardziej kochamy.
To było dla nas ważne. Wykorzystaliśmy ten weekend jak się to mówi na
maksa, pod każdym względem.

Poniedziałek 08.06.2015 r.

roszkę bałam się tego dnia dlatego, że w naszej sali miały cały dzień od-
bywać się warsztaty dla dzieci ze wszystkich grup o różnych porach dnia.

W tym dniu pani, która jest ze mną w grupie i zajmuje się chłopcem Auty-
stycznym, brała udział w tych warsztatach jako obserwator i osoba doskona-
ląca swoją wiedzę w praktyce. Bałam się tego dnia bo miałam się opiekować
tym chłopcem a do pomocy miała być ze mną Pani, która pracuje w żłobku.
Znałam ją, dlatego, że w zimie jeździłyśmy czasem razem jako opiekunki do
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dzieci podczas wyjazdu z przedszkola na narty. Dzieci bawiły się na po-
dwórku, później miały warsztaty o Grecji w największej sali z drugą grupą
starszaków. Warsztaty nie podobały się im bo chłopiec z zespołem autyzmu
krzyczał, płakał i złościł się, musiałam z nim wielokrotnie wychodzić z sali 
a reszta dzieci przychodziła do mnie w ciągu nich przytulając się albo maru-
dząc. Po tych warsztatach o Grecji, znów moja grupa poszła na podwórko
bo sala była zajęta i podzieleni na dwie grupy brali udział w warsztatach 
Original Play w naszej sali. Wiem, że to im się podobało. Na podwórku by-
liśmy do obiadu i okazało się, że nasza sala już wolna. Poczułam się znacznie
pewniej i spokojniej, że mamy „swój kąt”. Koleżanka A., która pomagała mi
była moją ogromną pomocą i dzień minął całkiem dobrze choć dużo się
działo. Zarówno dzieci jak i ja byliśmy rozdrażnieni i wiele niejasności nas
się trzymało. Wyszłam po tym dniu bardzo zmęczona i zaczęłam jeszcze bar-
dziej doceniać niż na co dzień to robię Panią, która jest ze mną w grupie na
co dzień. Jest wspaniałomyślna, uczciwa, wykonuje bardzo rzetelnie swoje
obowiązki a i często jest w stanie mi pomóc czy porozmawiać ze mną o suk-
cesach i trudnościach grupy. Mimo, że bardzo byłam zmęczona to nie mog-
łam sobie odpuścić ostatniej lekcji z języka angielskiego u dziewczynki, która
chodzi do piątej klasy. Wyniki w nauce wysokie i myślę, że dzięki systema-
tycznej nauce i jej pracy ma duże szanse na rozwój w kierunku języka an-
gielskiego. Kiedy przyszłam do niej oczywiście w progu przywitała mnie jak
zawsze ona z jej mamą, uśmiechnięte od ucha o ucha. W drodze dostałam
soczek w szklaneczce (taki rytuał) kiedy wędruję po schodach na zajęcia. Za-
jęcia trwały jak zawsze godzinę zegarową. D. jest bardzo zdolną dziewczynką.
Widać, że słówek niezbyt powtórzyła ale jest na tyle inteligentna i już ma taką
wiedzę, że tworząc zdanie używa słów czy zwrotów, które zna tak by mimo
nie nauczonego zwrotu poradzić sobie z odpowiedzią i to się ceni bardzo.
Otrzymałam w podziękowaniu za naukę czekoladki oraz przepiękny bukiet
drobniutkich, różowych różyczek. Mama prosiła o lekcje w kolejnym roku
przed sprawdzianem na koniec klasy szóstej. Rozmawiałam z nią bowiem 
i mówiłam, że w październiku wychodzę za mąż, będę chciała zająć się pracą
i wracać wcześnie do domu bo już będę miała dla kogo wcześniej wracać.
Pożegnałam się i dałam na zakończenie dwie pyszne, duże babeczki z owo-
cami dla Pań. Było bardzo miło. Popatrzyłam na zegarek i okazało się, że
muszę się pospieszyć bo obiecałam koleżance, że przyjdę na zajęcia do jej
synka. Uczę jej dzieci (bliźniaki) też języka angielskiego i dziewczynka do-
stała piątkę na koniec roku a chłopiec ma poprawiać sprawdzian i od tej
oceny zależy ocena na koniec roku i będzie to 4 lub 5. W miedzyczasie idąc
drogą a miałam ok. 20 min piechotką rozmawiałam z mamą przez telefon.
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Opowiadałam jej o moim dniu i tym co mnie miłego spotkało oraz o tym,
że mam jeszcze jedno zadanie na koniec dnia. Podeszłam do domu włożyć
różyczki do wody i wybiegałam z domu na zajęcia. Chłopiec mieszka bardzo
blisko bo ok. 5 min piechotką. Czekał już gotowy z książkami i uśmiechem
na mnie. Dużo poćwiczyliśmy, widziałam, że jest zmęczony. Miałam wielką
nadzieję, że ta ciężka praca i powtórka przyniosą efekty. Mama bardzo się
cieszyła, że udało mi się przyjść i powtórzyć z nim wszystko bo zajęcia mam
z jej dziećmi w czwartki a nie poniedziałki. Dzień bardzo wyczerpujący ale
udało mi się wszystko zrealizować i to było dla mnie najbardziej radosne.
Wróciłam zmęczona i przygotowywałam obiad bo przyjechał też narzeczony
do mnie. Zjedliśmy obiad na kolację ale była smaczna i mimo wszystko cie-
szyliśmy się, że już ten dzień się skończył. Poszłam spać późno bo koło pół-
nocy i byłam ciekawa co przyniesie kolejny dzień, w którym czekała mnie
Rada i szkolenie na niej w pracy do późnego wieczora.

Wtorek 09.06.2015 r.

ego dnia wstałam dość wcześnie bo chciałam przed pracą w przedszkolu
coś przygotować do zajęć. Wiedziałam, że późno wrócę do domu więc

przygotowałam sobie kanapkę i banana do zjedzenia. W sali na biurku poja-
wił się bukiet kwiatów, zrobionych z bibuły i pocztówka z dziewczynką, która
głaska kotka a na niej napis „Jesteś odpowiedzialny za to co, oswoiłeś”. Oka-
zało się, że to była niespodzianka przygotowana przez Panią, która wczoraj
była na warsztatach a ja przejęłam jej obowiązki. Pytałam jak mam rozumieć
te słowa? Ona ma zawsze dla mnie wyjątkowe komentarze bo odpowiedziała
„Jak chcesz”. Wzięłam do siebie te słowa tak, że tyle ile uda mi się wypracować
z dziećmi – radzenia sobie z emocjami, rozmawiania, szukania sposobów
rozwiązywania różnych spraw tyle będą mieć w przyszłości może łatwiej. 
I ten dzień cały jak się okazało był pod słowa na pocztówce. W trakcie dnia
pojawił się wielki bunt jednej z dziewczynek, która zaczęła się złościć. Do-
szedł do nas chłopiec, który ma duże problemy emocjonalne, jest agresywny,
rani słowem innych i ma bardzo niskie poczucie mięśniowe. W trakcie zabaw
dwukrotnie wrzeszczał i zniszczył na oczach dziewczynki jej budowlę. Mu-
siałam wyjść z nim z sali do innej sali i długo rozmawiałam. I byłam szczę-
śliwa, kiedy udało mi się do niego dotrzeć, opanować jego emocje i ustalić,
że jak się nie bawimy czymś chwilowo to warto powiedzieć o tym innym,
żeby wiedzieli, że chce wrócić do tej zabawy bo skąd mają o tym wiedzieć? 
I udało się, że przeprosił dziewczynkę, której było bardzo przykro. Wplotłam
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rozmowę z całą grupą, że też zanim weźmiemy zabawkę lub zbudowaną część
z klocków dla naszej pewności, komfortu samopoczucia warto zapytać czy
nikt się tym nie bawi. Bardzo byłam dumna z przebiegu i finału tej rozmowy
bo początkowo chłopiec uciekał mi, zamykał uszy, mówił bla bla, bla, nie
będę Cię słuchał „stara jesteś”. I jak weszłam z nim do sali to dziewczynka,
która w ostatnim czasie miała duże trudności z emocjami takimi jak złość,
znów zaczęła się złościć. Leżała na podłodze, kopała w szafki, jak chciałam 
z nią porozmawiać czy pobyć z nią to kazała mi odejść. Początkowo myśla-
łam, że potrzebuje chwili dla siebie, rozmawiając z rodzicami kilka dni wcześ-
niej usłyszałam, że w ten sposób zwraca też uwagę na siebie. Po krótkim
czasie wyszliśmy na podwórko i tam targała trawę, obrywała drzewko. To
było dla mnie jeszcze ok. ale po chwili kiedy podeszłam do niej to uderzała
mnie, popychała i uciekała. Drugiej Pani złośliwie wsypywała piasek do za-
bawek z których wysypywała go. Prosiłam ją by usiadła na ławce bo martwię
się o nią i innych, którzy wchodzą w kontakt z nią teraz ale nadszedł tata 
i prosiłam o rozmowę w domu. Stwierdziłam, że to będzie lepsze bo zmieni
otoczenie, osoby i może uda się, że powie co ją tak zdenerwowało. Oj bardzo
to było dla mnie trudne. Widziałam trudne momenty tej dziewczynki ale nie
było jeszcze tak by mnie odpychała od siebie. Doszło do mnie, bo myślałam
nad tym cały wieczór i ranek następny, że to kumulacja ostatnich sytuacji 
w przedszkolu: odejście wcześniejsze na wakacje chłopca, którego bardzo
lubi, śmierć taty jednego z chłopców, zajęcia o śmierci, pojawienie się kolej-
nego, nowego chłopca, który otrzymuje też uwagę ze strony Pań. Nie mogłam
się doczekać kiedy następnego dnia porozmawiam z nią i dowiem się co się
stało. W tym samym dniu oprócz tych sytuacji wszystkich była Rada Peda-
gogiczna na której mieliśmy warsztaty z Panią, która miała studentki u nas
w przedszkolu. Pani Psycholog K. W.-J. Znaną psycholog i autorkę wielu war-
tościowych książek dla rodziców, opiekunów, nauczycieli. Ja osobiście staram
się w wolnych chwilach zagłębiać w psychologię dziecka, człowieka, w funk-
cjonowanie rodziny i było to dla mnie bardzo cenne. Pani K. czytała opinie
studentek na temat przedszkola, króle zostało odebrane jako inne niż wszyst-
kie i zdecydowanie mogę to potwierdzić. Tu słyszy się głos dziecka i jest się
empatycznym. Nawet jeśli nie to uczymy się tego tu wszyscy. Podawała wiele
przykładów ze swojej pracy, mówiła o rodzinach, o dzieciach. Każde słowo
było dla mnie cenne oraz wcielanie się w role dzieci czy rodziców bardzo po-
dobało mi się a później rozmowa o tym. Siedzieliśmy bardzo długo, dobrze,
że była pizza na „przegrychę” bo trudno by było wytrwać do końca a byłam
nie do samego końca ale blisko końca i wyszłam przed godziną 22 na tram-
waj. W przedszkolu w tym dniu byłam od godziny 8 rano. Jadąc tramwajem
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kontaktowałam się z moją Mamą i narzeczonym, którzy nie mieli wcześniej
ze mną kontaktu. Wysiadłam wcześniej przystanek bo chciałam kupić mie-
sięczny to automat nie miał czym wydawać i jeszcze piechotą szłam około
15 minut. Dzień bardzo długi ale w efekcie pozytywny bo udało mi się wiele
„oswoić” i dowiedzieć i czekałam na kolejny dzień by dalej starać się rozwijać
swoje doświadczenie. Zapomniałabym, że otrzymałam na koniec warsztatów,
który wylosowałam – płaski i biały jak śnieg, przepiękny jest. Przy użyciu
kleju na gorąco zamierzam zrobić sobie z niego wisiorek. Poszłam spać po
godzinie 23 z tą myślą, że kolejnego dnia otwieram przedszkole i muszę wstać
przed godziną 5 rano. To uczy dużej samodyscypliny muszę przyznać.

Środa 10.06.2015 r.

ego dnia byłam bardzo ciekawa co wywołało taką złość u dziewczynki.
Otwierałam przedszkole więc byłam bardzo wcześnie. Tata dziewczynki

powiedział, ze rozmawiał z nią i że chce się ze mną spotkać z żoną i poroz-
mawiać na ten temat. Umówiliśmy się na piątek na godzinę poranną. W roz-
mowie z dziewczynką ustaliłam, że o swej złości mówi jednej z Pań, wybiera
której i że podchodząc do niej powiem, jej trzy terminy możliwości rozmowy
z panią i że ona wybiera kiedy. W rozmowie z nią usłyszałam, że zezłościła
się na jednego chłopca, który coś do niej powiedział kiedy było śmiesznie 
i reszta wtedy się grupy śmiała. Oczywiście rozmawiałam z nią i chłopcem
też. Rozmowa trwała dość długi czas ale przyniosła pozytywny efekt. W finale
też ustaliłam z nią, że powstanie teczka na „Bazgrołki”. Dziewczynka w wielu
rysunkach wyraża swoją złość za pomocą kresek, kółek i nazywa to baz gołki.
Zgodziłam się na nie, bo wiem, że pomaga jej to wyrazić siebie i przedstawić
swoje emocje. Ale żeby one nie wpłynęły negatywnie na jej prace dydak-
tyczne, czy naukę to będą pojawiać się w czasie wolnym i będą wędrować do
specjalnej teczki, na co dziewczynka się zgodziła i ucieszyła. Dzień był krótki
dla mnie w pracy bo wcześnie byłam ale wyszłam później niż powinnam bo
chłopiec, który wiele trudności przejawia i z którym wypracowuję metody
działania i postępowania to łamał zasady na podwórku, uciekał i było bardzo
trudno dotrzeć do niego. Wyszłam w wielkich emocjach bo bardzo dużo
mnie to kosztowało emocji, rozmowa z nim, na którą podszedł do mnie bo
powiedziałam, że ostatnia szansa rozmowy i liczę do 10. Na słowo dziesięć
podszedł do mnie. Początkowo krzyczał i nie słuchał ale po chwili mówiłam
już tylko ja. Finał rozmowy był pozytywny bo zrozumiałam co wywołało jego
złość, wyraziłam swoją empatię ale również niezgodę na działania przez
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niego podejmowane. Przeprosił Panią i mnie i konsekwencją tego wszyst-
kiego było przemyślenie sobie tego co się wydarzyło przez dwie minuty na
ławce i ku memu zaskoczeniu siedział na tej ławce co wydawało mi się nie-
realne bo on często ucieka i działa według swoich myśli i odczuć. Wychodząc
z przedszkola dzwoniłam do mamy chłopca i całą drogę przegadałam o tej
sytuacji. Mama była wdzięczna za takie działanie z mojej strony i informowa-
nie jej o tym co się wydarzyło. Szłam wtedy piechotą po podjechaniu tramwa-
jem na ostatnie zajęcia z braćmi. Jeden chodzi do klasy 2 a drugi do klasy 4.
Bardzo ich lubię. Mają wspaniałych rodziców, są bardzo ułożonymi chłopa-
kami ale też z poczuciem humoru. Idąc na tą lekcję uświadomiłam sobie, że
nie mam kluczy od mieszkania. Zostały w kurtce, której z pośpiechu nie za-
brałam z przedszkola. Dzwoniłam do Pani, która jest w mojej grupie z prośbą
czy może po pracy mi je podwieźć kilka przystanków a ja je odbiorę. Mówi-
łam jej, że przez sytuację z chłopcem zapomniałam ich a już nie zdążę się po
nie wrócić bo jestem spóźniona na zajęcia. Zgodziła się. Zajęcia przebiegły
bardzo sympatycznie. Chłopcy otrzymali czekoladowe jajka ode mnie a ja
otrzymałam wisiorek i bransoletkę w podzięce za naukę. Bardzo było mi
miło. Niestety nie mogłam długo być z nimi po lekcji bo spieszyłam się po
klucze. Autobus jak na złość odjeżdżał spod ich bloku dopiero za 10 minut
ale na dalszy przystanek nie zdążyłabym dojść w tym czasie. Koleżanka cze-
kała na mnie ponad 20 min. Bardzo jej podziękowałam i przytuliłam i tak
stojąc na przystanku rozmawiałyśmy 40 minut o tym co się dzieje w naszej
grupie ostatnio. Kupiłam truskawki na deser dla mnie i narzeczonego, który
miał wrócić niedługo. Weszłam do mieszkania a narzeczony zaraz po mnie
wszedł. Ugotowaliśmy wspólnie obiado-kolację i rozmawialiśmy o tym co
się u nas w ciągu dnia działo. Na deser jedliśmy truskawki i w ramach odpo-
czynku leżeliśmy sobie i słuchaliśmy muzyki. Było to nam potrzebne. Narze-
czony mówił do mnie – jak można kiedyś portfel w pracy zostawić a teraz
klucze. Na co ja mu odpowiedziałam „a można”. Jak człowiek ma dużo na
głowie, spieszy się i myśli o innych niż sobie to można wiele zostawić, zgubić,
zapomnieć. I dobrze wiem, co mówię.

Czwartek 11.06.2015 r.

ego dnia wstałam po godzinie 6 rano. W pracy byłam koło 8. Mimo, że
mam na 8.30 ale zawsze w tym czasie coś załatwiam z koleżankami 

z pracy, rodzice ze mną, któryś rozmawia albo uda mi się coś przygotować
do zajęć. Dzień wydawałoby się jak każdy Ale nie był jak każdy. Chłopca au-
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tystycznego nie było więc Pani, która się nim opiekuje i mi pomaga w grupie
pojechała z najmłodszą grupą, jako opieka na K. K. Ja zostałam z grupą i ilość
osób w tym dniu była niewielka ale tak naprawdę nie da się nigdy niczego
przewidzieć. Zajęcia minęły bardzo fajnie ale po zajęciach kiedy zaczęłam
robić próbę na przedstawienie z okazji zakończenia roku przedszkolnego to
chłopiec, który jest nowy u nas zaczął wychodzić na półki z klockami, za-
bawkami i skakać z nich, przepychał dzieci, przewracał krzesła, wychodził
na stół. Musiałam z nim wyjść z sali i prosiłam Panią z grupy obok naszej
sali, bo tam są dwie Panie, żeby zajęła się w tym czasie moją grupą. Chłopiec
uciekał po schodach, ściągał wszystko z gazetek, które mógł dosięgnąć, szczy-
pał mnie i przezywał, później znów uciekł po schodach. Chciałam z nim po-
rozmawiać co się dzieje, co wpłynęło na to, że tak się zachowuje ale on chciał
bez rozmowy w złości wrócić do sali. Nie mogłam się na to zgodzić bo bałam
się o bezpieczeństwo mojej grupy to zaczął mnie szczypać i kopać, wyzywać.
Przytrzymywałam go. Mówił, że mam go nie trzymać. Wyjaśniałam mu, ze
nie chcę go trzymać i przytrzymuje bo nie zgadzam się na to by mnie szczypał
i kopał. Że przestanę go przytrzymywać jak się uspokoją jego ręce i nogi.
Kilka razy pytałam czy już jest gotowy, czy ręce i nogi są spokojne, kiedy po-
wiedział tak a ja odsunęłam ręce to dał mi takiego kopniaka w szyję (on wstał
a ja kucałam), że aż miałam mroczki przed oczami. Strasznie mnie to bolało
i nie wiedziałam co mam robić dalej. Poprosiłam Panią z sali obok by mi po-
mogła i we dwie go przytrzymywałyśmy. Trwało to długo ale z czasem jego
siła przestała być taka duża i zaczynał rozmawiać. Udało się wydobyć słowo
„Przepraszam” z jego ust ale nic poza tym. Kiedy widziałyśmy, że rzeczywi-
ście się uspokoił to wróciliśmy do sali. Bałam się kolejnych, podobnych sy-
tuacji. Czasem się mówi, że jak ktoś raz już coś zrobi to nie zawaha się zrobić
to raz kolejny i tego się właśnie bałam. W ciągu dnia pojawiały się znów sy-
tuacje trudne, kiedy zaczepiał dzieci, był niemiły. Wszystko zapisałam w ze-
szycie do kontaktu z rodzicami i rozmawiałam z jego tatą po południu. Był
bardzo zdziwiony choć mnie się wydaje, że to działo się we wcześniejszym
przedszkolu bo nagle go przenieśli z niego. Chłopiec nie lubił trzymania i go
rozumiem ale patrząc na to, miałam wrażenie, że jestem dla niego bardzo
empatyczna a przez to nie dbam o swoje bezpieczeństwo. Postanowiłam zna-
leźć równowagę pomiędzy tym. Tego dnia długo wracałam do siebie. Koniec
dnia za to był miły. Poszłam do dzieci swojej koleżanki na przedostatnią lek-
cję z języka angielskiego. Koleżanka dała mi silny lek przeciwbólowy bo po
tej sytuacji bardzo mnie bolała głowa i źle się czułam. Strasznie się ucieszy-
łam bo się okazało, że nie na marne poszła nasza powtórka z chłopcem, który
poprawiał sprawdzian bo udało mu się go poprawić i zamiast 4 dostał na 
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koniec 5. Po zajęciach z dziećmi, które wprost uwielbiam i są mi bliscy jak
rodzina, postanowiłam wręczyć im zaproszenia na mój ślub. Dla koleżanki 
i jej męża jedno zaproszenie a dla dwójki dzieci oddzielne dla każdego z nich.
Oczywiście po tym nie puścili mnie do domu tylko poprosili bym została,
były pyszne truskawki i dużo ciepłej rozmowy. Wróciłam godzinę później
niż powinnam do domu. I choć dzień był dla mnie okropny to choć zakoń-
czenie dnia było dla mnie miłe. W mieszkaniu czekał narzeczony, który tym
razem sam ugotował zupę i nie marzyłam o niczym innym by się do niego
przytulić. Bardzo potrzebowałam tego po takich emocjach, które spotkały
mnie w pracy.

Piątek 12.06.2015 r.

ziś bardzo nie chciało mi się wstać. Był też narzeczony u mnie i przesta-
wiłam budzik tak, żeby pospać jeszcze 10 minut. Rano tak szybko leci

czas, że w ogóle nie poczułam, że śpię chwilkę dłużej. Narzeczony i tak parę
minutek dłużej niż ja sobie leży i przeciąga. Ja zazwyczaj robię śniadanie 
i drugie śniadanie do pracy. Trzymamy się postu w piątki dlatego w takie dni
króluje u nas ryba (tuńczyk), pomidory, pasztet. Zdarza się też, że jemy jo-
gurt i przegryzamy go chlebkiem. Narzeczony oprócz poniedziałków kiedy
jedzie ze mną jednym tramwajem to w każdy kolejny dzień wychodzi wcześ-
niej z domu i jedzie do pracy. On ma taką pracę, że ma obowiązek być 
w pracy 8,5 godziny. To od niego zależy o której będzie. Przyjdzie wcześniej
do pracy to wcześniej wróci. Ja natomiast mam grafik i trzymam się godzin,
które są w grafiku. Zawsze jestem wcześniej a nie chcę być jeszcze wcześniej
bo wtedy zawsze coś jeszcze mam do zrobienia nieplanowanego, mam do-
datkową rzecz do zrobienia zleconą przez kogoś z pracowników, jakiś rodzic
przy okazji chce ze mną porozmawiać. Było tak wiele razy, że taka sytuacja
kończyła się tym, że nie zdążyłam sobie nawet nic do picia zrobić ani iść do
toalety bo cały ten wolny czas przed pracą ktoś mnie potrzebował albo sko-
rzystał z okazji, że jestem wcześniej. W pracy było całkiem przyjemnie. Po-
jawiło się kilka sytuacji trudnych, wymagających dokładnego przemyślenia
rozmowy z dziećmi a poza tym to dzieci bardzo pozytywnie się bawiły, szu-
kały wspólnych zabaw. Dzieci często proszą mnie bym zleciła im jakąś
pomoc. Chcą mi pomagać, przeglądać rzeczy, które ja przeglądam. Niejed-
nokrotnie siedząc na krześle, dywanie czy stojąc przy biurku albo pisząc
temat w dzienniku wskakują mi na kolana albo gromadzą się wokół mnie.
Zamówiłam sobie taki piasek do ugniatania i tworzenia różnych postaci,
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kształtów. Dzieciom bardzo się to spodobało i często pytały mnie czy mogą
się tym bawić. Niejednokrotnie robiliśmy wspólnie tematyczne gry lub po
prostu graliśmy wspólnie w jakieś gry planszowe, logiczne. Tego dnia dziew-
czynki bardzo chętnie pomagały mi w przyklejaniu ptaszków do książeczek,
które należały do dzieci, które uczestniczą w sobotnim Klubie Malucha czyli
w spotkaniach dzieci, które będą uczęszczać od nowego roku do przedszkola.
Przychodzą z Rodzicami, wspólnie z Paniami biorą udział w krótkich za-
jęciach, śpiewają piosenki, mówią wierszyki, bawią się. Zarówno Panie jak 
i Rodzice towarzyszą im podczas zabaw, motywują, kibicują. Tym razem 
w sobotę czyli jutro będziemy śpiewać o „Małym Ptaszku”. Będziemy robić
dla ptaszków gniazdka, zamieniać się w ptaszki, które muszą znaleźć swoje
gniazdko i będziemy malować ptaszka w naszych książeczkach. Po skoń-
czonej zabawie będzie na nas czekał jak co sobotę oczywiście przepyszny 
poczęstunek, który zawsze przygotowuję. Podczas poczęstunku są: wafle ry-
żowe, jakiś owoc, pojawiają się suszone owoce i różne podobne przysmaki.
Na przedostatnim spotkaniu mają być lody a na ostatnim wymyśliłam, że
pojawią się ciasteczka, które będziemy dekorować pianką i cukiereczkami do
ozdabiania. Są dzieci, które mają dietę. Dla nich też zawsze coś dobrego się
znajdzie i zdarza się, że też rodzice przynoszą im owoce, które lubią i mogą
jeść. Dzień był dziś bardzo ciepły, lato już za pasem, można je już odczuć po
temperaturze. Nie mogłam się doczekać kiedy wrócę do domu. Wiedziałam
bowiem, że będę mogła zrobić porządki, odpocząć i przygotować się na Klub
Malucha. Dzień minął szybko. Jak się okazało po powrocie do razu się poło-
żyłam by odpocząć. Nie mogłam wstać po godzinie spania ale na szczęście
udało się. Wieczór wykorzystałam w pełni tak jak planowałam, dzięki czemu
byłam gotowa na kolejny dzień i mogłam iść spokojnie spać. Praca bardzo
wpływa na człowieka. Często kiedy czekało mnie coś ważnego albo się przy-
gotowywałam do jakiegoś wydarzenia to nie mogłam spać lub nie mogłam
zasnąć, miałam w tym temacie sny. W jednej z wcześniejszej mojej pracy nic
głośno nie mówiłam, wiadomo czasem nie chciało mi się wstawać czy iść do
niej. Bywało różnie: zazdrość koleżanek, coraz większe wymagania dyrekcji,
spory między nauczycielami i wciąganie mnie w te spory, chęć pomocy
uczniom, rozmowy z rodzicami ponad program i przygotowania. Wszystko
to narastało i sprawiało, że bolało mnie serce lub kiedy położyłam się by od-
począć uderzało jak szalone, nie spałam po nocach, miałam koszmary. Kiedy
dostałam skierowanie na tomograf głowy bo mnie coraz bardziej i częściej
bolała to się okazało, że w ten dzień przydzielili mi zastępstwo, w dodatku
po godzinach mej pracy. Nie podpisałam je bo czekałam na to badanie kilka
miesięcy i Pani Pedagog wraz z Dyrekcją potrafiły się wydzierać na mnie, że
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mam je wziąć i koniec. Mówiłam, że mam badanie. Nic je to nie interesowało
„Jak sobie znajdziesz zastępstwo za siebie to możesz iść na badanie” – takie
słowa usłyszałam. To było ponad rok temu i do dziś to pamiętam. Znalazłam
zastępstwo za siebie, jedna z Pań, wychowawczyni wtedy jednej z klas pierw-
szych wzięła je za mnie. To była pani, która czasem dodawała mi wiatru 
w skrzydłach i wtedy kiedy było mi to potrzebne. Z czasem minęły się nasze
zdania i drogi. Nie mniej jednak. Dostałam tego dnia gorączkę z tych nerwów
i pojechałam na tomograf. W efekcie okazało się, że mam zapalenie zatok.
Wieczorem sobie popłakałam bo wcześniej spałam po badaniu. Płakałam bo
sobie pomyślałam, że to przecież było po godzinach pracy mojej to zastęp-
stwo, Pani Pedagog była wtedy odpowiedzialna za zastępstwa, mogła pomóc
mi kogoś znaleźć tym bardziej, że wiedziała jaka jest sytuacja moja a tu coś
takiego. W tej pracy nabawiłam się zapalenia zatok i chodziłam z sercem do
kardiologa i okazało się, że mam nerwicę. Jadłam jakiś lek i starałam się jakoś
odstresowywać po pracy. W tej pracy pracowałabym do dnia dzisiejszego ale
z powodów rodzinnych, pomocy opieki nad rodzicami, a zwłaszcza mamą
musiałam zrezygnować. Mimo, że miałam umowę o pracę na czas nieokre-
ślony co jest marzeniem młodego człowieka w dzisiejszych czasach. Szkoda
było mi tego miejsca pracy. Nie mniej jednak po dłuższym czasie kiedy sytu-
acja w domu rodzinnym się unormowała, kiedy nie miałam żadnych pie-
niędzy, zobligowałam się by czegoś poszukać i wrócić w pełni do pracy. Zna-
lazłam właśnie pracę w przedszkolu. Choć wydawało mi się, że ja w przed-
szkolu nie będę pracować bo najlepiej mi jest w szkole i z dziećmi w wieku
szkolnym. Co się okazuje to była dobra decyzja. Prócz zatok wszystko prze-
stało mi doskwierać. Bliscy mając ze mną kontakt stwierdzili, że wróciłam
do życia, że wróciłam taka ja „uśmiechnięta, pewniejsza siebie, otwarta i roz-
luźniona”. Sama to poczułam. To bardzo ważne żeby mieć po pracy odskocz-
nię a jeśli środowisko wpływa destrukcyjnie na nas to warto je zmienić mimo,
że wydaje się nam, że nic lepszego nas nie spotka. Z biegiem czasu tak uwa-
żam i o tym mówię. Nic nie zastąpi nam zdrowia fizycznego i psychicznego,
o które warto dbać bo wpływają na nasze życie w 100%.

Sobota 13.06.2015 r.

stałam dziś dość wcześnie bo po 6-tej. Myję rano włosy i jem śniada-
nie kiedy czeka mnie duży i nagły wysiłek fizyczny czy umysłowy. 

W przypadku dzisiejszego dnia to śniadanie obowiązkowo musiało być. Klub 
Malucha trwa 2 godziny ale wcześniej muszę przygotować salę i materiały
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dydaktyczne, zabawki dostosować do dzieci i planu wspólnych zabaw, przy-
gotować poczęstunek. Potem trzeba jeszcze sprzątać. Mój udział w Klubie
Malucha jest dla mnie zaangażowaniem całej siebie w 200 procentach. Nigdy
wcześniej nie prowadziłam takich spotkań. Koleżanka mi mówiła, że we
wcześniejszych latach jak panie prowadzące nie dały rady to mogły prosić 
o zastępstwo u innych pań, pracujących w przedszkolu. Ja sobie obiecałam,
że poprowadzę wszystkie spotkania, że nie będę prosić o zastępstwa. Jak na
razie mi się to udawało, zostały jeszcze dwa spotkania i mam nadzieję, że mój
plan się zrealizuje. Klub Malucha przeszedł dzisiaj bardzo fajnie. Zabawy 
w bycie ptaszkami, tworzenie gniazd, szukanie swoich gniazd, wszystko to
wypadło super. Rodzice znów się zaangażowali we wspólne zabawy, robiłam
zdjęcia dzieciom i też mam wspólne zdjęcie z dziećmi i naszą zrobioną pracą
plastyczną. Ptaszka kolorowaliśmy i przyklejaliśmy mu piórka. Praca pla-
styczna powstała z kolorowych guzików, patyczków od lodów, szarej karbo-
wanej kartki, bibuły. Efekt – „Bukiet kwiatów”. Cały plan zrealizowany, dzieci
zachwycone, rodzice zadowoleni. Czego chcieć więcej po takim dniu? Szcze-
rze to niczego. Taka satysfakcja potrafi nadrobić to, że sobota to jednak wolny
dzień a zostało go nie wiele. Potrafi dodać sił mimo, że dużo siły poszło na
przygotowanie i realizację dzisiejszego dnia. Zakończyłam już dodatkowe 
lekcje w soboty więc resztę soboty spędziłam na sprzątaniu, odpoczynku,
drobnych spożywczych zakupach i oczekiwaniu na kogoś mi najbliższego –
narzeczonego. W sobotę często w ramach relaksu oglądamy jakiś film, ostat-
nio komedie romantyczne (bo ja bardzo lubię), lub komedie akcji (bo lubimy
je razem). Zdarza się, ze wychodzimy na spacer. Tego właśnie dnia zrealizo-
waliśmy i spacer i oglądanie filmu co oczywiście było uwieńczeniem tego dnia
i relaksacją dla mnie. A dzień minął mi bardzo, bardzo, bardzo szybko.

Niedziela 14.06.2015 r.

zisiaj była niedziela. Ponieważ mieliśmy z narzeczonym plan to poszliśmy
razem do kościoła najwcześniej jak się dało czyli na 8. Później zjedliśmy

śniadanie i zgodnie z naszym planem pojechaliśmy nad wodę. Naszym celem
był K. Pojechaliśmy tam już przed południem żeby zająć dobre miejsce nad
wodą. Bardzo lubimy tam jeździć bo można się opalać i popływać. Ja nieste-
ty nie potrafię pływać. Mimo, że jestem młodą osobą to jakoś nie było ku
temu sposobności. Jak mieszkałam z Rodzicami na wsi to nikt z domu nie
jeździł kilkanaście kilometrów na basen, zresztą to przecież kosztuje a jeśli
się nie ma na podstawowe rzeczy to nic dziwnego, że nie jeździ się na basen. 
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Ku zdziwieniu memu i moich znajomych, którzy do dziś mnie o to pytają,
na studiach nie miałam zajęć na basenie. Na studiach licencjackich kiedy
chodziłam do N. S. to miałam zajęcia wychowania fizycznego. Zdarzyło się,
że odbyły się kilka razy na hali przy basenie ale nigdy na basenie się nie 
znalazłyśmy. Mówię nie znalazłyśmy bo mój kierunek zajmowały same
dziewczyny. Bardzo śmiesznie się składa bo w liceum w mojej profilowanej,
językowej klasie były same dziewczyny i na studiach również były same
dziewczyny. Zmieniło się to na studiach magisterskich w K. bo był na kilka
specjalności, na jeden kierunek jeden pan. To przykre, że w XXI wieku nie
potrafi się pływać ale tak jest. Nie wiem czemu ale z czasem zaczęłam się bać
większej wody. Wiem, że dlatego, że mam obawę, że jak coś się zacznie dziać
w głębszej wodzie to sobie nie poradzę. Mam taki plan, może się spełni, że
kiedyś jak będę miała dziecko to będę z nim chodziła na basen i razem bę-
dziemy się uczyć. Zawsze to większa motywacja. Dzisiaj było dużo ludzi na
kąpielisku. Niestety jest ono płatne i to wcale nie mało. Zawsze się denerwuję
jak tam jedziemy bo parking jest bardzo drogi i wejście jest drogie. Czuję się
jakbym była w jakimś kurorcie albo nad morzem, gdzie ceny są wysokie. Nie
mniej jednak dzięki temu, że ludzi było mało to trzeba było się dobrze rozej-
rzeć za dobrym miejscem, blisko wody. Dzięki temu, że była pogoda to udało
mi się poopalać i pochodzić po wodzie. Było bardzo przyjemnie. Trochę za-
zdrościłam tym co mają materac, na którym mogą się położyć zarówno na
piasku jak i w wodzie. Słońce było mocne i po kilku godzinach czułam się
nim zmęczona. Wspaniale było wrócić do domu i wziąć prysznic. To był na-
prawdę świetny dzień. Mogłam go spędzić z narzeczonym, poleżeć na słońcu,
zanurzyć w wodzie a przede wszystkim przenieść się w innej miejsce, nie my-
śleć o niczym jak tylko o wspaniałym odpoczynku na piasku. Smutno trochę
było kiedy zbliżała się pora snu i myślami powoli trzeba się było przenieść
do pracy. Poza tym musiałam się jeszcze przygotować na kolejny dzień.
Trudno żyć bez pracy bo się nie ma funduszów na życie oraz czuje się czło-
wiek niepotrzebny. Ja tak właśnie się czuję i nie potrafiłabym nic nie robić.
Jestem przyzwyczajona do pracy i bez niej się po prostu nudzę, gdy dni wol-
nych jest dużo a zajęć brak. 

Poniedziałek 15.06.2015 r.

zisiejszy dzień był dla mnie bardzo efektywny. Bowiem oprócz zajęć dy-
daktycznych z dziećmi, wspólnych rozmów, zabaw i opieki nad nimi to

po południu miałam rozmowę z dyrekcją. Rozmowy takie przeprowadzane
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są na koniec roku. Są one podsumowaniem roku i podsumowaniem swojej
pracy, efektów, trudności. Byłam naprawdę pod wrażeniem, że oprócz mó-
wienia o swych działaniach można było się podzielić trudnościami i poprosić
o sugestię Panią Dyrektor, którą bardzo polubiłam. Jest dla mnie dużym au-
torytetem, mam wobec niej ogromny szacunek i czuję respekt. Pierwszy raz
uczestniczyłam w tego typu rozmowie, we wcześniejszych swych pracach nie
miałam takich spotkań. Poza tym specyfika rozmowy również jest warta
uwagi i opowiedzenia o niej. W takiej rozmowie liczyły się moje słowa. Jeśli
liczyłam na odpowiedz na jakieś pytania to jak się okazało naprowadzana 
w danym kierunku, sama byłam w stanie sobie na nie odpowiedzieć. Roz-
mowa trwała ponad godzinę. Została zakończona. Ku memu zdziwieniu nie-
które z moich koleżanek mają takie długie rozmowy nie zakończone i widzą
się z Panią Dyrektor na kilku takich spotkaniach. Byłam bardzo zadowo-
lona, że moja rozmowa dobiegła końca bo mimo niesamowitej specyfiki tej
rozmowy chciałam to „mieć za sobą”. Ta radość nie trwała zbyt długo bo się
okazało, że jednak będzie moje drugie spotkanie. Treść związana z nowym
chłopcem, który przejawia trudności. Pierwsza moja myśl była „O nie, 
o czym będę rozmawiać?”, a każda kolejna już w mej głowie brzmiała inaczej
„dobrze, bo jest o czym rozmawiać”, „cieszę się, że Pani Dyrektor chce ze
mną o tym porozmawiać.” Dzień pełen wrażeń w pracy był półmetkiem tych
wrażeń. Bowiem tego dnia byłam na lekcji u mych znajomych, lekcji prywat-
nej z języka angielskiego. Dzieci wspaniałe i mimo zmęczenia bardzo dużą
czerpię radość kiedy widzę, że przykłady wyjaśnionych ćwiczeń robione są
samodzielnie i z uwagą. Całą lekcję byłam bardzo podekscytowana dlatego,
że tego dnia chciałam przekazać znajomym i ich bliźniakom zaproszenia na
mój ślub. Znamy się już 5 lat, tak szybko to zleciało. Bardzo dużo im zawdzię-
czam, są dla mnie obcymi ludźmi a ważni są dla mnie jak rodzina, noszę ich
w sercu i modlę się też o ich zdrowie i szczęście. Niesamowite jest to kiedy
ktoś nie wie co go czeka, kiedy taka sytuacja ma miejsce jak zaproszenie na
ślub w nieoczekiwanym dniu i momencie. Oczywiście uśmiech nie znikał 
z ich twarzy, od razu zaprosili mnie na coś dobrego i posiedzieliśmy niepla-
nowo dodatkowe dwie godziny na wspólnych rozmowach. To było naprawdę
bardzo miłe. Kiedy wróciłam do domu okazało się, że narzeczony ugotował
zupę i można ją było jeść, co oczywiście zrobiłam. Przed pójściem spać długo
jeszcze rozmawialiśmy o naszych zaproszeniach, planach na kolejny czas, za-
planowanych spotkaniach, ustaleniach, realizacji działań związanych ze ślu-
bem kościelnym. Poszłam spać późno i bardzo zmęczona. 
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Wtorek 16.06.2015 r.

h, nawet nie muszę mówić jak mi się nie chciało wstać. Po takim wspania-
łym i relaksującym weekendzie to każdemu nie chciało by się wstać. Coś

jest w tych określeniach, że poniedziałki są najgorsze. Zawsze dodaje mi sił słu-
chanie muzyki i śmiesznych komentarzy czy anegdot, które wygłaszane we wto-
rek są w radiu RMF. Na tej stacji słyszę też niejednokrotnie kawały to zawsze
się uśmiechnę podwójnie. Biorę też udział w zabawie gra o sejf, wysyłam swoje
imię smsem ale jeszcze mnie nie wylosowali. Nie mniej jednak poniedziałek
jest dla mnie najtrudniejszy. Powtarzam sobie „środa minie – tydzień zginie”
więc odliczam czas do środy a jak już ona minie to mówię sobie jeszcze „Byle
do piątku”. Zawsze mi szybko mija czas od środy w górę, a poniedziałek to tak
się dłuży jak kilka dni razem wziętych. W pracy panował temat Grecji więc ma-
lowałam z dziećmi złote wzory, śpiewałam piosenki oraz czytałam im mity oraz
legendy. Bardzo były zaciekawione niektórymi z mitów, zadawały wiele pytań,
próbowały sobie wszystko wyobrazić i przedstawiały to na obrazkach. Koniec
roku zbliża się coraz szybciej więc czułam napięcie w przygotowaniach do za-
kończenia roku szkolnego, coraz bardziej czułam bliskość z dziećmi, które idą
już do szkoły. Mam jednak nadzieję, że będą mnie pamiętać. Ja do dnia dzisiej-
szego pamiętam swoją zerówkę i panią. Była dla mnie jak druga mama. I może
nie wiele osób w to uwierzy ale mam do dnia dzisiejszego jedną książeczkę 
z zerówki ze szlaczkami oraz zadaniami nosi nazwę „Mam 6 lat”, mam też kilka
obrazków z tego czasu. Jak oglądam swoje rysunki z tego okresu to śmieję się
sama do siebie bo rysowałam ludzi bardzo ładnie ale nos stanowiły dwie kropki.
Jest to też bardzo kreatywne jakby nie patrzeć. Dzień w pracy był bardzo efek-
tywny, pogoda piękna więc miałam możliwość pobyć z dziećmi na podwórku
przedszkolnym. Byłam bardzo zadowolona z takiego dnia i działań, które udało
mi się zrealizować. Zaczęłam wypisywać dedykacje dzieciom do książek na ko-
niec roku więc to też było bardzo miłe. Po pracy wieczorem wzięłam się za oglą-
danie biżuterii ślubnej oraz prezentu ślubnego dla Rodziców, które jest szklane
ze zdjęciem i przepięknym wierszem, który sama wybrałam i udoskonaliłam
niewiele. Strasznie się cieszę, że otrzymają go moi rodzice bo te słowa są słowa-
mi, które wypływają w ich kierunku z mego serca. Napisane są w liczbie mnogiej
dlatego, że wspólnie z narzeczonym w dniu ślubu będziemy im wręczać:

Kochani Rodzice!
Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni, które wspólnie przeży-

liśmy, za to, że mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie w każdej chwili
naszego życia…
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Jesteśmy Wam wdzięczni za miłość, uśmiech, dobrą radę, za bajki na do-
branoc, które pozwalały nam zasnąć gdy byliśmy mali.

Pokonując często wiele trudności opiekowaliście się nami, wychowywali-
ście, by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie.

Dziękujemy, że Jesteście.

Środa 17.06.2015 r.

ziś była środa więc znów otwierałam przedszkole. Nie wiem czemu ale
wolę krócej spać a być wcześniej w pracy i tam zrobić sobie kawę czy po-

siedzieć. To daje mi pewność, że już jestem i nie spóźnię się. Wolę być wcześ-
niej niż w samą porę, taka jest moja natura i już zawsze nawet jak szłam na
jakąś rozmowę w sprawie pracy lub inne wydarzenie mnie czekało to na-
prawdę były to wyjątki kiedy byłam na czas bo ja zazwyczaj jestem przed cza-
sem. Ponieważ byliśmy dalej w temacie Grecji to dziś było coś szczególnego
na zajęciach. Otóż z gliny robiłam z dziećmi maski do komedii i tragedii.
Mieliśmy szablony więc było łatwiej ale dzieci same za pomocą patyków do
szaszłyków poprawiały wyraz twarzy maskom i mogły coś jeszcze dotworzyć
na nich. Dzieci robiły otwarte buzie, rzęsy, których nie było w szablonie, po-
liczki i inne podobne rzeczy. Maski wyszły przepięknie a kiedy pomalowa-
liśmy je na złote oraz srebrne to wyglądały jak te z galerii sztuki lub te, które
można kupić za inną walutę na przykład w Grecji. Te maski miały być tłem
do naszego występu na zakończenie roku przedszkolnego. W tym dniu tań-
czyliśmy piosenkę Hokey Pokey w języku greckim. Było bardzo śmiesznie
kiedy pokazywałam za pierwszym razem dzieciom wykonywane czynności
i pojawiało się trzepanie głową czy klepanie się po pupie. Strasznie się cieszyły
i widziałam, że im bardziej ja jestem w tym tańcu otwarta, pozwalam sobie
na zabawę i ruchy, które powinny wykonywać dzieci, tym bardziej były w ten
taniec zaangażowane i pytały czy zatańczymy raz jeszcze. I tańczyliśmy go 
3 razy ☺ W tym dniu nie obyło się bez próby przedstawienia. Dzieci coraz
pewniej mówiły tekst i coraz więcej dopracowywaliśmy ruchów czy możli-
wych sytuacji, które mogą się pojawić w trakcie wystąpienia. To sprawiało,
że czuli się pewniej na scenie. Dzień mimo drobnych sytuacji trudnych, które
wynikały z głośnego zachowania, wygłupów przy stole całej grupy oraz mó-
wienia w sposób niemiły do dzieci oraz uspokajania chłopca, który jest nowy
w grupie i wykazuje coraz większe problemy sięgające sfery społeczno-emo-
cjonalnej, dzień w pracy minął szybko. Po pracy jednak byłam zmęczona na
tyle, że potrzebowałam się położyć na godzinę czasu, tym bardziej, że czułam
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się osłabiona bardzo. Mierząc temperaturę miałam równe 37°C. Dla mnie to
sygnał, że coś się w organizmie dzieje. Często mam takie temperatury. Myślę,
że może to wynikać ze stresu, z podczerwienionego gardła, przemęczenia 
i innych podobnych sytuacji. Kiedy się przebudziłam czułam się lepiej, już
nie chciało mi się tak spać i czułam, że mam siłę na to aby ugotować obiad
dla siebie i narzeczonego, który tego dnia przyjechał po pracy. A wieczorem
potrzebowałam tej siły by napisać plan na kolejny tydzień, którego tematem
są wakacje. Na szczęście to był ostatni plan w tym roku przedszkolnym co
dawało siłę by jak najszybciej zacząć i skończyć go pisać. Zarazem żeby był
przyjemny i ciekawy dla dzieci. Myślę, że udało mi się taki napisać choć zajęło
mi to prawie 2,5 godziny. Ponieważ byłam w temacie wakacyjnym pisząc plan
stąd też przed snem rozmyślałam o swoich wakacjach. Plany na wakacje to
przede wszystkim uporządkowanie mieszkania bo jako nauczyciel bardzo 
je zagraciłam zbierając różne rzeczy, w tym wtórne, myśląc, że wszystko się
przyda. Jednak kiedy się ma dużo tych rzeczy to się zapomina co się ma 
a poza tym, chcąc mieszkać z nie nauczycielem, osobą, dla której prawie
wszystko to śmieci jest trudne. Mam na myśli to, że brakuje miejsca dla
dwojga i druga osoba nie dostrzega funkcjonalności tych rzeczy. A ja? A ja
zapominam o nich, bazując na codzienności. Inne plany wakacyjne to 
zapraszanie gości na ślub, próbny makijaż, fryzura, czego nie mogę się do-
czekać, ustalenie menu w restauracji na wesele. Planujemy z narzeczonym
zaprosić znajomych z L. oraz P. stąd wybieramy się właśnie w te miejsca przy
okazji zwiedzając je. Poza tymi planami to na pewno pojawi się kilka dni na
leżenie i nic nie robienie bo bardzo tego potrzebuję a jeszcze bardziej mój
narzeczony, który ma ciężki harmonogram pracy i słyszę od niego, że pragnie
takiego beztroskiego leżenia i odpoczynku. Ponadto ja mam 20 dni urlopu 
a on tylko 8. Nie wyobrażam sobie ciągłej pracy bez odpoczynku. Zarówno
fizyka jak i psychika człowieka tego potrzebuje. Czytając o stresie i różnych
chorobach cywilizacyjnych, na które zapada coraz więcej ludzi to jedną 
z punktów terapii jest odpoczynek, relaks, zmiana otoczenia, spokój, jakieś
zajęcie ale nie związane z życiem codziennym, odprężające. Eh wakacje bar-
dzo o nich rozmyślałam i po kąpieli zasnęłam z tymi myślami po godz. 23.
Wiedząc, że czeka mnie kolejny dzień w pracy, zebranie wychowawców z dy-
rekcją oraz ostatnie zajęcia z dziećmi z języka angielskiego u znajomych. Ku-
piłam im słownik oraz super ćwiczenia zagadkowe i usprawniające pamięć,
uwagę oraz pisownię angielską. Ciekawa byłam jak zareagują na te niespo-
dzianki.

342

Cod z i enno ś ć  w  na r r a c j a ch  nau c z y c i e l e k  w  o k r e s i e  w c z e sne j  d o r o s ł o ś c i

Codziennosc_wczesna-sklad-po_korekcie-2_LUKASIK  16-10-20  00:09  Page 342



Czwartek 18.06.2015 r.

zisiaj wstałam dość wcześnie by przygotować się do pracy i by zdążyć
jeszcze przygotować śniadanie i drugie śniadanie do pracy. Cieszyłam

się, że udało mi się zrobić sobie coś do jedzenia w pracy choć najbardziej cie-
szyłam się ze zjedzonego śniadania. Dzisiejszego dnia bowiem nie miałam
czasu kiedy zjeść. Nie ma co ukrywać, że bycie nauczycielem to specyficzna
praca kiedy cały czas się jest w ruchu, cały czas trzeba mieć oczy dookoła
głowy. Trudno znaleźć czas na zjedzenie. Nawet kiedy dzieci mają odpoczy-
nek to chcę by im coś poczytać albo muszę uzupełniać dokumentację. Kiedy
jesteśmy na placu zabaw albo rozwiązuje się jakąś trudność albo pomagam
dzieciom kiedy widzę, że potrzebują tego. Zdarzy się, że inny nauczyciel za-
cznie rozmawiać o aktualnościach czyli o tym co się dzieje w przedszkolu,
co nas czeka, że na przykład wycieczka itp. Dzisiaj potrzebowałam naprawdę
dużo siły dlatego, że jeden chłopiec był naprawdę bardzo agresywny. Kosz-
towało mnie to dużo wysiłku emocjonalnego i fizycznego. Po skończonych
akcjach wybuchu jego agresji i moich działaniach byłam dosłownie cała
mokra. Tak działała na mnie panująca temperatura w tym dniu oraz emocje
i wysiłek włożony w to. Przykro mi kiedy agresja wywoływała agresję we
wcześniejszym przedszkolu tego dziecka i ma wiele ran na sercu jak się go
słucha i widzi. To na prawdę trudne dla mnie kiedy daję dziecku całą siebie
i pomagam, jestem miła i zawsze uśmiechnięta, nie odmawiam pomocy, za-
bawy w chowanego, czytania bajki, gry w grę planszową, biegów a słyszę wy-
zwiska na swój temat, mam targane moje ukochane włosy (które najbardziej
w sobie lubię i zapuszczam do wesela) i jestem kopana i osoba, która patrzy
na mnie w danym momencie chce mi zrobić krzywdę. Nie mniej jednak takie
sytuacje dają wiele do myślenia, uczą cierpliwości. Ja przez takie sytuacje
nauczyłam się być bardziej twarda w sytuacjach, które tego wymagają, cier-
pliwa ponad swoją cierpliwość, konsekwentna i cały czas się uczę. Uczę się
tych doświadczeń, wyciągam wnioski na przyszłość i się nie poddaję. Nie
poddawanie się to moja główniejsza cecha, dzięki niej jestem w K. i robię to
co robię. Jestem tu już 5-ty rok. Sama się utrzymuję i sama osiągnęłam to co
mam. Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego przyjazdu do K. pięć lat temu
(z możliwością mieszkania przez dwa miesiące w mieszkaniu 6 osobowym;
z kartką A4, na której były moje dane bo przed przyjazdem do K. zgubiłam
portfel z pieniędzmi i dokumentami, zostałam oszukana w pierwszej pracy 
i szłam pieszo nocą zapłakana kilka kilometrów), było trudno ale się nie pod-
dałam i zamierzam osiągnąć tyle, żebym czuła się szczęśliwa i spełniona. Cały
czas do tego dążę i się nie poddaję. 
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Z pracy wróciłam „wypompowana” do reszty a miałam jeszcze ostatnią
lekcję u dzieci-bliźniaków, bardzo mi bliskich. Lekcja wypadła super, dzie-
ciom kupiłam wspaniałe słowniki i materiały do nauki języka angielskiego.
Ucieszyły się a ja tym bardziej, że mogę im tak pomóc w rozwoju języka ob-
cego i, że sprawiłam im radość. Gdy wróciłam po 14 godzinach pracy ma-
rzyłam tylko o śnie. Udało mi się jeszcze ugotować obiado-kolację dlatego,
że był narzeczony. A kiedy jest ze mną to motywuje mnie do jedzenia czegoś
konkretniejszego. Nie ukrywam, że jak jestem sama to jem mało i rzadko 
a obiadu nie chce mi się gotować. To kosztuje sporo wysiłku, zepsuje się jak
za dużo ugotuję a dla jednej osoby to naprawdę moim zdaniem nie warto.
Po zjedzeniu kolacji, położyłam się i rozmawiałam z mamą, z którą mam co-
dzienny kontakt (mieszka ok.100 km od K.), o moim dniu i planach na naj-
bliższy czas. Później rozmawiałam z narzeczonym o ślubie, o załatwieniach
jakie nas czekają, o zaproszeniach, które przyszły już dla wszystkich gości, 
o zwyczajach i zespole. Niesamowite jest to, że moi rodzice ożenili się w paź-
dzierniku, mojego narzeczonego rodzice ożenili się w październiku i my też
wtedy. Bardzo mnie to cieszy bo mimo trudności są to trwałe związki, na
dobre i złe.

Poszłam spać bardzo późno bo postanowiłam napisać o tym dniu ale
ucieszyłam się kiedy spojrzałam ile stron zajęły mi te wszystkie miesięczne
opisy. To taka prawie praca licencjacka niejednego studenta ☺
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