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Najlepsze życzenia
Z okazji Dnia Nauczyciela,
życzymy takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych, pomysłów,
które podszeptuje serce,

W TYM NUMERZE

aby służba dzieciom, tym starszym i tym młodszym,

MOJA PANI...

zrodziła wiele szlachetnych owoców

CIEKAWOSTKI O SZKOLE

Redakcja gazetki

"WYBRAŁABYM SWÓJ ZAWÓD"
"WAŻNE, ABY PRACA DAWAŁA
ZADOWOLENIE..."
"PAMIĘTAJMY, BY NIE
ZABRAKŁO DOBREJ PAMIĘCI..."
"O KAPITANIE MÓJ, KAPITANIE"
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Moja Pani...

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro.
Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.”

Ganthi Mahatma

Trochę się bałam, szczególnie wtedy, gdy musiałam nauczyć się
pisanych literek, ale moja Pani miała sposoby na przyswajanie znaków
graficznych. Pamiętam, że najtrudniejsza do opanowania była dla mnie
litera “f”. Oczywiście zapamiętałam, bo przepięknie wyrysowana
przez Panią fajka miała kształt litery “f”. Kiedy swoim uczniom
tłumaczę, dlaczego ogórek piszemy przez “ó”, widzę subtelną dłoń
Pani z pięknym złotym pierścionkiem, która literę “ó” w wyrazie
przekształca w owo warzywo. Jej osobliwe, stylizowane pismo
dekoracyjne do dzisiaj zdobi szkolne korytarze. “Ona mi pierwsza
pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach”. To właśnie ONA
spowodowała, że zaczęłam interesować się światem, o którym do tej
pory nie miałam pojęcia. Zabawy na śniegu, które chyba na zawsze
przeszły do historii, dawały nam więcej radości niż niejeden
wypasiony smartfon. Ta wiotka, roześmiana Osóbka szalała z nami na
sankach i rzucała śnieżkami, jakby była jedną z nas. Tak, dawała nam
SIEBIE, z całą swoją radością i miłością do dzieci. To były
najpiękniejsze chwile, takie które kształtują człowieka, a Nauczyciel z

Pamiętam dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyłam moją
Panią, taką promienną i uśmiechniętą na tle wrześniowego
poranka. Z wielkim niepokojem i przepastną plastikową torbą,
skrywającą podręczniki do klasy 0, przekroczyłam próg sali
23. Miała to być moja sala, sala, którą wypełniał spokój, a
ściany odbijały ciepły i perlisty głos młodziutkiej i smukłej
Pani Danusi. Oczy, ukryte w ogromnych przyciemnianych
okularach, wyrażały tyleż samo entuzjazmu, pogody ducha,
miłości i pasji, ile złożone do opowiadania nam o
tajemnicach świata uśmiechnięte usta.

pasją jest tego kształtu dopełnieniem.
Zawsze byłam Agnisią, tak zwracała się do mnie Moja Pani.
Spokojna i opanowana, nigdy nie podnosiła głosu. Serdeczna dla
uczniów, służąca radą i pomocą. Konsekwentna w działaniu, była i
jest wzorem NAUCZYCIELA. Kiedy ja próbuję podnieść głos na jakiegoś
“urwisa” staje mi przed oczami Pani Danusia ze swoim ciepłym
uśmiechem i słyszę jej głos... ”Agnisiu, to tylko dzieci...” Dziękuję Bogu,
że miałam szczęście poznać Panią Danusię Dąbrowską, Człowieka o
Wielkim Sercu, bo “Trzeba mieć wielkie serce, by kształtować ludzi.”
Swojej Pani, "Agnisia"

Ciekawostki o szkole
- Najmniejszą szkołą na świecie jest szkoła położona w górach, w
Makarcie w Gruzji. Uczy się tam tylko i wyłącznie jeden 9 letni chłopiec.
Lekcje z gruzińskiego, matematyki i angielskiego prowadzą na zmianę dwie
nauczycielki.
- Największą szkołą jest szkoła Montessori w Indiach. Uczy się w niej ok.
47 tysięcy uczniów. W placówce zatrudnionych jest
ponad 3000 pracowników, w tym pracownicy obsługi i pomoc taka jak
stolarze, ogrodnicy i sprzątaczki.
- Czy wiesz, że w Finlandii zawód nauczyciela uważany jest za jeden z
najbardziej prestiżowych zawodów, zaraz po zawodzie lekarza?
- W Finlandzkich szkołach przez 4 pierwsze lata nauki nie ma kompletnie
wystawiania ocen. Jest to nie do pomyślenia w polskich placówkach
edukacyjnych dla dzieci.
- Szkoły w Finlandii najczęściej liczą ok. 100 dzieci, uczą się oni w 16
osobowych grupach. Obowiązek szkolny trwa tam od 7-16 roku życia, czyli
jest to najmniej lat w całej Europie.
- Czy wiesz, że w Japonii dzieci chodzą do szkoły 6 dni w tygodniu?
Przysługuje im tylko jeden dzień w tygodniu wolny, jest to mało
zważywszy na natłok obowiązków, które mają dzieci mieszkające w
Japonii.

- W Japońskich podstawówkach dzieci nie dostają prac
domowych.
- W Australii dzieci noszą identyczne mundurki. Dzięki temu
wszystkie dzieci są równe i nie rywalizują ze sobą w żaden
sposób.
- Rok szkolny w Australii trwa 11 miesięcy i dzieci chodzą do
szkoły 5 dni w tygodniu. Lecz dzieci nie dostają prac domowych.
- Tanzania należy do 30 najbiedniejszych krajów świata. Warto
również wspomnieć, że tylko edukacja na poziomie
podstawowym jest tam bezpłatna. Przyczynia się to do tego, że
ponad 30% osób w średnim i młodym wieku nie potrafi tam
czytać i pisać. Jest to bardzo dużo przy 34 milionowym
społeczeństwie.
-W Szwajcarii edukacja jest bezpłatna i obowiązkowa, w
zależności od tego w jakim kantonie mieszkasz, Twoja edukacja
może się odbywać w różnych językach niemieckim, włoskim,
francuskim czy retroromańskim. Edukacja zaczyna się tam od 7
roku życia i trwa przez 9 lat. Jest to jedno z najkrótszych
długości edukacji w Europie
Zebrała Maria Wieczorek
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"Wybrałabym swój zawód". Wywiad z P. Reginą Dobrzyńską
Czy od dziecka marzyła Pani o tym by zostać nauczycielem?

Czy współcześni uczniowie różnią się od tych z pani

Mama mi zawsze opowiadała, że jak byłam mała, to zbierałam

czasów?

gromadę

Tak, kolosalnie.

dzieci

młodszych

od

siebie

no

i

byłam

panią

nauczycielką. To mój wymarzony zawód.

Jak bardzo zmieniła się szkoła?

Jakiego przedmiotu Pani uczyła?

W tej chwili jest za dużo biurokracji.

Uczyłam wszystkich oprócz plastyki, rosyjskiego i geografii.

Jaki był system kar i nagród w starej szkole?

Czy praca z uczniami sprawiała Pani przyjemność?

Kary - uczeń zostawał po lekcjach, a nagrody są chyba

Bardzo dużą.

podobne jakie mamy teraz- wyróżnienia, pochwały wśród

Czy któryś z uczniów szczególnie zapadł Pani w pamięć?

klasy, uczniów całej szkoły

Nie pamiętam w tej chwili.

Jak okazywano szacunek nauczycielowi?

Czy pamięta Pani najśmieszniejszą sytuację z lekcji?
Gdy uczyłam w szkole w Goworowie, byłam wychowawczynią
klasy, w której był mój syn, obecny Pan Dyrektor, i chyba on
powiedział klasie, że strasznie boje się myszy.
Pewnego dnia uczniowie zrobili z chusteczki papierowej do nosa
mysz i położyli pod tablica. Była lekcja, tłumaczyłam temat i
pisałam coś na tablicy. W pewnym momencie odwracam się, mój

Poprzez - przede wszystkim - posłuszeństwo.
Czy wróciłaby Pani do szkoły?
Nie.
Jest coś co chciałaby Pani nam przekazać?
Gdym np. miała się wrócić o kilka lat wstecz, wybrałabym
swój zawód.

wzrok pada na podłogę, a ja strasznie krzyczę, a klasa w śmiech.

Dziękujemy za rozmowę!
Maria Wieczorek, Julia Subzda

Wyniki ankiety ,,3 najważniejsze cechy dobrego nauczyciela"

Ankietę przeprowadziły:
M. Wieczorek i J. Subzda
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"Pamiętajmy, by nie zabrakło dobrej pamięci" rozmowa z
P. Krystyną Drabot

Współczesny uczeń ma wiele możliwości zdobycia wiedzy!

Skąd wzięło się powołanie do zawodu nauczyciela?
Już w dzieciństwie lubiłam bawić się w szkołę.
Zbierałam dzieci z podwórka i pisaliśmy, czytaliśmy,
śpiewaliśmy... A ponieważ bardzo dobrze się uczyłam, mój
Pan Kierownik, razem z moimi Rodzicami zdecydowali o
dalszej nauce w pięcioletnim Liceum Pedagogicznym w
Ostrołęce.
Po maturze w LP /także z przedmiotów pedagogicznych/
w 1965 roku uczyłam w klasach młodszych - najpierw kl. III
w Szczawinie i zaraz potem kl. I w Goworowie. Byłam już
studentką filologii polskiej /studiowałam zaocznie/ więc od
roku 1967 uczyłam już tylko języka polskiego w klasach VVIII, potem IV-VIII, a potem w Gimnazjum

w Goworowie.

Czasami uczyłam też historii. Moje wykształcenie związane
było z tym przedmiotem. Obroniłam pracę magisterską na
filologia polska Uniwersytetu Warszawskiego z

dialektologii. Odtąd stałam się także regionalistką. Byłam
nauczycielką 43 lata.
Bardzo lubiłam swój zawód, pracę z uczniami. Nigdy nie
zmęczona

pomyślałam,

by

ani

zniechęcona.

zmienić

zawód,

Jeden
kiedy

raz

tylko

sytuacja

w

szkolnictwie stawała się nie do zniesienia. Ale przeważyło
moje zamiłowanie do bycia nauczycielką. Przekonała mnie
także moja Pani Metodyczka.
Czy któryś z uczniów szczególnie zapadł Pani w pamięci?
Myślę,

że

pamiętam

wszystkich

moich

uczniów,

zapamiętałam ich bardzo serdecznie. Jest ich bardzo dużo
tutaj, w naszej Goworowskiej Ziemi, ale też w całej Polsce a
nawet w świecie. Pozdrawiam ich bardzo, bardzo serdecznie,
a szczególnie tych, którzy są Nauczycielami. Z okazji Dnia
Nauczyciela życzę im, by byli zadowoleni ze swojej misji
bycia Nauczycielem!
Czy pamięta Pani najśmieszniejszą sytuację z lekcji?
Pewnie było ich wiele, bo na języku polskim często
zadziało się coś zabawnego... ale nie wiem czy to było
wtedy, kiedy myszka chciała posłuchać z nami etiudy "Dla
Elizy"... czy wtedy, gdy na prima aprilis klasa siódma nie
mogła się odnaleźć w labiryncie ławek... a może wtedy,
kiedy ćwiczyli program taneczny na Dzień Wiosny... - oj
byłoby co wspominać...
Czy współcześni uczniowie różnią się od tych z Pani
czasów?
Sądzę, że tak. Minęło kilkanaście lat, kiedy odeszłam ze
szkoły. Wiele się zmieniło, pewnie w systemie nauczania
też.

tylko,

czy

współczesny

szacunkiem

do

swoich

uczeń

potrafi

nauczycieli,

odnosić

rodziców,

się

z

kolegów...

czasami złe przykłady płyną ze świata... myślę, że moi
młodsi Koledzy nie narzekają.
Wszyscy uczniowie mają teraz bardzo dobre warunki nauki.
To z pewnością doskonale zagospodarowane i wyposażone
szkoły /z centralnym ogrzewaniem, bieżącą wodą, salą
gimnastyczną,

jadalnią,

świetlicą,

klasami-pracowniami,

biblioteką, pracowniami komputerowymi.../ale nade wszystko z
należycie

przygotowanymi

wykształconymi

do

Nauczycielami.

pracy

Pedagogami,

Nasza

szkoła

jest

doskonałym przykładem postępu w oświacie. Jest to szkoła
XXI wieku. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Jaki był system kar i nagród w dawnej szkole?
Kiedy rozpoczynałam pracę zdarzały się czasami kary
cielesne. Ale tylko niekiedy

Czy praca z uczniami sprawiała Pani przyjemność?
byłam

są należycie wyposażone w środki medialne. Zastanawiam się

Jak bardzo zmieniła się szkoła?

Jakiego przedmiotu Pani uczyła?

kierunku

Bardzo dużo możliwości! Jak dobrze, że Wasze sale lekcyjne

stosowane przez starszych. My

wiedzieliśmy, że ucznia nie wolno obrazić nawet złym
spojrzeniem a cóż dopiero złym słowem albo uderzeniem! Tak
nas

nauczono

w

naszym

LP!

Ja

wolałam

uczniów

wynagradzać. Najczęściej dobrą oceną. Do tej pory widzę
radość ucznia, kiedy dostał szóstkę - podobno jedyną taką
ocenę w swoim życiu - za omówienie artykułu z czasopisma
na temat" tiuningu samochodowego". Nie wiem czy dobrze
wymawiam to słowo, ale on bardzo nas tym tematem
zainteresował, nie tylko kolegów. Kiedyś dorosły już uczeń
powiedział mi, że on zapamiętał mnie z tego, że ja bardziej
się cieszyłam, kiedy stawiałam mu dobrą ocenę, jak on sam.../
Nagradzano
zdarzyło

się

zwykle tych najlepszych uczniów, ale czasami
nagrodzić

kogoś

za

wyjątkowy

wyczyn.

Dziewczęta z klasy Żanety odkryły, że ich kolega ma w
plecaku jakieś "skarby". Cichutko zareagowały. Okazało się, że
on znalazł w lesie naboje z czasów II wojny i przyniósł
zamiast

książek.

Dużo,

bardzo

dużo!

Kolegę

oddano

zmartwionym Rodzicom a dziewczęta otrzymały skromne
nagrody. Uratowały klasę a może nawet szkołę.../
Jak okazywano szacunek Nauczycielom?
My, Nauczyciele, byliśmy szanowani przez uczniów i ich
Rodziców. Myślę, że tak jest też dzisiaj. To nie tylko uprzejmy
ukłon podczas spotkania, ale też szacunek podczas lekcji,
imprez szkolnych - grzeczność i uwaga skierowana na
swojego Wychowawcę. Najlepiej widać to było w pożegnaniach
z klasą, ze szkołą, z okazji Dnia Nauczyciela czy innego
święta. Kwiaty, uśmiechy, miłe słowa były dla nas miłym
okazaniem szacunku.
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Czy wróciłaby Pani do szkoły?
Zapamiętałam, że dany jest czas... i kiedy pora zmian, to
należy z niej skorzystać. Nauczycielem można być do
pewnego wieku. Starszy męczy siebie i bardzo męczy
ucznia. Nie chcę wrócić do szkoły jako Nauczycielka, ale
lubię spotkania z uczniami. Szczególnie z tamtymi moimi
Uczniami...

"Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać."

Jest coś, co chciałaby Pani nam przekazać?

Ignacy Paderewski

Czy mogą to być słowa zapisane podczas spotkania z
uczniami

w naszej

bibliotece szkolnej, w 100 Rocznicę

Niepodległości? Oto one /Ja również pięknie Wam dziękuję,
kochani Uczniowie - Marysiu i Pawle - za tę serdeczną
rozmowę.../
Dziękujemy za rozmowę.
Maria Wieczorek i Paweł Twardziak

Pamiętajmy
Wspomnienie Ojczyzny w ten niezwykły czas
Jest powinnością naszych spotkań
Wywołuje chwile w życiu każdego z nas
Które warto i trzeba zapamiętać
Kłaniamy się z szacunkiem i pokorą
Minionym ojczystym dziejom wydarzeniom
I powtarzamy ze wzruszeniem i dumą
Przetrwała dzięki wiernym pokoleniom
Bo byli Polacy była polska mowa
Polskie zwyczaje i rodzinny dom
Zawsze wśród tradycji historii i z Bogiem

„W dzisiejszym świecie nie wolność jest
problemem.. Wolność już jest. Pozostało
pytanie: co zrobić z wolnością? ”

Józef Tischner

Z pamięcią o tych którzy utrwalili czas
Nasza Mała Ojczyzna tu w Dolinie Orza
U stóp Niepodległej też pamięta bohaterów czas
I z dumą wyrytą w kamieniu opowiada
I z nadzieją patrzy na ten nowy świat

Pamiętajmy
By nie zabrakło dobrej pamięci
Byśmy uczcili z godnością ten czas
Aby już na zawsze był patriotyzm w nas
Goworowo 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 2018 /kd/
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"Ważne, aby praca dawała zadowolenie". Wywiad z p. Ewą Cichowską
że miło się pracowało ze mną na lekcji i mi dziękował.

Skąd wzięło się powołanie do bycia nauczycielem?
To pytanie jest nieco trudne. Nie będę mówiła niczym
gwiazdy

filmowe,

że

od

dzieciństwa

chciałam

zostać

Dodam, że praca z młodzieżą jest wciągająca.
Czy któryś z uczniów szczególnie zapadł pani w pamięć?

nauczycielem, bo jest to nieprawdą. Przeżywałam czasy, w

Jest ich wielu, nie potrafię wybrać tej jednej, jedynej

których szkoła była zupełnie inna, życie wyglądało zupełnie

osoby. O każdym mogłabym powiedzieć coś pozytywnego.

inaczej. Pamiętam, że w dzieciństwie w przydomowym

Nie chcę nikogo krzywdzić, ani wyróżniać, ponieważ

ogródku bawiłam się z innymi w szkołę. Oczywiście pierwsze

wszyscy uczniowie są ważni.

skrzypce grałam ja - byłam nauczycielką. Pomagałam także

Czy pamięta pani najzabawniejszą sytuację z lekcji?

młodszemu rodzeństwu w nauce, myślę, że moja pomoc

Było ich dużo. Zdarzały się sytuacje dla nauczyciela

przydała im się. Szczerze mówiąc, po ukończeniu szkoły

śmieszne, ale dla ucznia żenujące. Jedną z zabawnych

podstawowej o zostaniu nauczycielem nawet nie myślałam. Po

sytuacji właśnie sobie przypomniałam: Miałam kiedyś

liceum jest ciężko wybrać sobie zawód, a po szkole

ucznia, którego trzeba było odprowadzić do domu. Dla

podstawowej tym bardziej. Często zdarza się, że idziemy na

przykładu nazwijmy go Jaś. Zaprowadziłam Jasia do domu, a

studia w innym kierunku niż planowaliśmy kiedyś. Na moim

następnego dnia przyniósł mi on czekoladę… ale pół. Nie

zostaniu

przypadek.

pytałam dlaczego tylko pół, ale patrząc na jego buzię

Pewnego dnia spotkałam swojego dawnego nauczyciela ze

domyśliłam się co stało się z resztą. Mama dała czekoladę

szkoły podstawowej. Zaproponował mi pracę w szkole. W ten

Jasiowi, aby wręczył mi ją w podziękowaniu, a że po drodze

sposób zostałam nauczycielem z przypadku. Losy potoczyły

kusiła go – pół sobie ułamał. ,,Pani dobrze wygląda, więc

się tak, że pracowałam w tym zawodzie 42 lata.

nie musi jeść czekolady”(śmiech) – stwierdził Jaś i z

Jakiego przedmiotu pani uczyła?

uśmiechem wręczył mi tę połowę. Miałam ochotę parsknąć

nauczycielem

zaważył

właściwie

W tamtych latach początkujący nauczyciel musiał uczyć…

śmiechem, jednak powstrzymałam się i podziękowałam

właściwie wszystkiego, co tylko nakazała mu dyrekcja. Moimi

Jasiowi. Druga sytuacja: W Mikołajki klasowe stworzyliśmy

ulubionymi przedmiotami była historia i polski. Poszłam

listę uczniów (niezgodną z numerkami w dzienniku), tak aby

później na studia w kierunku filologia polska, a zagadnienia

uczeń wylosował numerek i znając tylko płeć danej osoby

historyczne uwielbiam do dziś. Kiedyś nie było telewizji,

miał kupić dla niej prezent. Jeden z chłopców wylosował

komputerów i innej tego typu elektroniki, dlatego w czasie

mnie (oczywiście nie wiedząc, że byłam to ja). W tajemnicy

wolnym czytało się książki. Lubiłam czytać, czytałam bardzo

przed całą klasą przyszedł do mnie i powiedział, co kupił.

dużo. Wiele z tych lektur wciąż pamiętam. Odchodząc nieco od

Były to spinki do włosów z kolorowymi motylkami (a ja

tematu, gdy byłam nauczycielem zrodziła się kolejna pasja –

akurat miałam dość krótko ścięte włosy), frotki, maskotka,

wycieczki.

czekolada oraz kolorowe skarpetki. Kilka dni później, w

Wraz ze swoimi uczniami zwiedzaliśmy Polskę, byliśmy też

Mikołajki, gdy rozpakowałam prezent powiedziałam:. Wiesz

za granicą – na przykład we Francji, we Włoszech, na

co, Paweł? To najpiękniejszy prezent jaki kiedykolwiek

Odwiedziliśmy

dostałam.” Chłopak prawie się popłakał, a ja stwierdziłam,

nieco krajów Europy, jednak głównie, celem naszych podróży

że nie ma powodu do płaczu, gdyż ten prezent przypomina

były ciekawe miejsca w Polsce.

mi moje dzieciństwo.

Czy praca z uczniami sprawiała pani przyjemność?

Czy współcześni uczniowie różnią się od tych z pani

Słowacji, na Litwie, w Niemczech, w Austrii…

Zdecydowanie tak. Zespół klasowy zawsze jest różnorodny,

czasów?

nie ma dwóch takich samych uczniów. Są uczniowie mili i

Tak, na pewno. Dziś warunki zarówno w szkołach jak i

pomocni jak i "łobuzy". Jednak zwykle moi uczniowie byli

domach są zupełnie inne. Uczniowie przychodzili skromnie

sympatyczni, można było z nimi wszystko zorganizować.

ubrani, nie można było wszystkiego kupić w sklepach. Teraz

Miałam taką klasę, która wykonywała to o co prosiłam, zanim

dzieci chodzą pięknie ubrane, mają markowe ciuchy, są

zdążyłam się zorientować. Niestety, nie brakowało też

zadbane, dbają o higienę, posiadają różne kosmetyki. Oprócz

uczniów aroganckich, nawet powiedziałabym – chamskich. Nie

tego,

współcześnie

młodzież

ma

telefony,

laptopy,

mieli oni szacunku do nauczycieli. Na szczęście były to

komputery i inne gadżety. Niestety zdarza się, że te rzeczy

wyjątki. Największą satysfakcją zawsze było dla mnie jednak,

czynią ich zarozumiałymi. Chwalą się przed rówieśnikami

kiedy uczeń – zarówno ten z tych grzecznych jak i

tym, co mają. W ten sposób nieświadomie mogą wyrządzić

niegrzecznych - po latach stwierdzał,

komuś krzywdę. Niestety, tacy są już niektórzy młodzi
ludzie. Czasem widzę jak uczeń, który dopiero skończył
szkołę podstawową, po wakacjach momentalnie staje
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się ,,dorosły” - jest ordynarny, arogancki. Skończył w

Za to nauczyciel młody ma już inną wiedzę, inaczej patrzy

czerwcu szkołę a w lipcu już przechodzi obok mojego domu

na wiele rzeczy i wydaję mi się, że uczniowie wolą młodych

z papierosem bądź e-papierosem w dłoni.

nauczycieli niż starszych.

Jak bardzo zmieniła się szkoła?

Jak funkcjonował samorząd uczniowski?

Zmieniła się nie tylko wizualnie, ale również pod

Prowadziłam w swojej karierze samorząd uczniowski.

dyrektorem,

Działał on całkiem na żywioł. Nie było żadnych planów.

brakowało pieniędzy na wiele rzeczy, a gdy zaczynałam

Organizowali Dzień Nauczyciela – między innymi robili dla

pracę to podstawową pomocą dydaktyczną była zwykła,

nauczycieli małe bukieciki, dbali o dekoracje szkoły na

biała kreda i tablica. Gdy nauczycielowi udało się zdobyć

korytarzach, prowadzili Spółdzielnię Uczniowską (przyp.

kolorową kredę dla klasy to już było coś. Dziś szkoła ma

red.: dziś jest to sklepik szkolny).

wiele

Jest coś, co pani jeszcze chciałaby nam przekazać?

względem

sposobów

rzeczy.

pracy.

Gdy

Komputery,

tablice

byłam

interaktywne,

jest

możliwość nauki języków obcych w różny sposób. Kiedyś

Tak, chciałabym przekazać wam, że nie jest ważne to,

tego wszystkiego nie było. Myślę, że jest to zmiana na

kim w życiu będziecie. Czy profesorem, czy nauczycielem,

lepsze. Szkoła musi się zmieniać, nie może być monotonna,

czy lekarzem, czy księdzem, czy robotnikiem. To mało

ponieważ postępuje wciąż rozwój cywilizacji.

ważne, jakiej pracy się podejmiecie.

Jak bardzo zmieniła się szkoła?

was zadowalała, żebyście byli z niej dumni. Przebrnijcie

Nie lubię za bardzo o tym mówić. Jednak powiem wam o
swoich latach szkolnych. To, że nauczyciel krzyknie na
ucznia, podniesie głos – krzywdy mu tym nie zrobi. Za
moich czasów karami między innymi było pójście do kąta
lub tzw. ,,łapy”. Mieliśmy kiedyś drewniane piórniki i ,,łapy”
polegały na uderzaniu nim ucznia po rękach. Jednak karę tę
stosowano

sporadycznie

i

nauczyciel

nie

robił

tego

złośliwie, ani aby wyżyć się na uczniu. Gdy uczeń dostawał
,,łapy” rodzice nie przychodzili na skargę, wiedzieli, że
dziecko na to zasłużyło. Dziś jakiekolwiek kary cielesne są
niedopuszczalne.

Uważam,

że

najlepszą

nagrodą

Ważne aby ta praca

także życie tak, aby nikogo nie skrzywdzić. Nie jestem
pewna, czy będę na Dniu Nauczyciela dlatego pozwólcie,
abym złożyła nauczycielom, dyrekcji, pracownikom szkoły
życzenia teraz, za waszym pośrednictwem.
"Życzę im wielu niezapomnianych chwil pracy,
Słońca które rozjaśni każdy dzień,
Pozwoli zapomnieć o troskach i kłopotach.

Wszystkiego najlepszego od nauczycielki emerytki”

jest

Dziękujemy!

pozytywna dla ucznia ocena.
Jak okazywano szacunek nauczycielowi?

Wywiad przeprowadziły: Julia Kowalczyk (Sanglee Jung),
Amelia Zięba, Agata Dobrowolska (Agrest)

Szacunku nie można wymagać, trzeba na niego zasłużyć.
Myślę jednak, że każdy nauczyciel zasługuje na szacunek za
swoją pracę i poświęcenie. Nauczyciel pracuje nie tylko w
szkole, ale także w domu – sprawdzając kartkówki,
sprawdziany.

Szacunek okazywano różnie: doceniając

wkład

w

pracy

nauczanie,

wychowanie,

okazywano

wdzięczność. Czyż uśmiech ucznia nie jest nagrodą dla
nauczyciela? Jest. Jest czymś, czego nie możemy kupić, tylko
zdobyć.

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej
jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”
Stefan Żeromski

Czy wróciłaby pani do szkoły?
Nie, ale nie dlatego, że nie chcę. Dlatego, że ja się już do
szkoły nie nadaję. Jestem od 10 lat na emeryturze, więc w
ciągu tych 10 lat bardzo dużo się zmieniło. Programy
nauczania, zasady oceniania, lektury szkolne, dziennik
papierowy zastąpiono elektronicznym. Musiałabym się tego
wszystkiego uczyć. Poza tym jest wiele młodych nauczycieli,
którzy chcą pracować, aby mieć w przyszłości z czego żyć.
A ja już mam emeryturę i powinnam siedzieć w domu-przy
kominku, czytając książkę. Lubię czasem wejść do szkoły,
jednak nie chciałabym tam przeszkadzać.
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"W człowieku tkwi nieodparta
potrzeba bycia akceptowanym. Za
wszelką cenę musicie jednak zaufać
tym cząstkom swojej osobowości, które
wyróżniają was spośród innych i
sprawiają, że jesteście niepowtarzalni.
Nawet jeśli wyróżniająca was cecha
jest dziwna czy nieakceptowana."
Cytat: „Stowarzyszenie umarłych poetów”

Kadr z filmu „Stowarzyszenie umarłych poetów”
https://images.app.goo.gl/gRH7z4gVUaZZ7q3XA

"O kapitanie mój, kapitanie"
Po rozmowie na temat filmów, postanowiłam obejrzeć- „Stowarzyszenie umarłych poetów”, które już na początku skradło moje serce.
Film ten opowiada o losach uczniów i nauczycieli w jednej z prywatnych szkół – Welton Academy. W szkole tej, wymagano od uczniów
ścisłej dyscypliny i trzymania się stosowanych od lat zasad. Nie liczyła się w niej kreatywność czy posiadanie własnego zdania. Od uczniów
oczekiwano jedynie „wykucia na pamięć” potrzebnych definicji czy wzorów. Na drodze, z początku wrogo nastawionych do nauki chłopców,
pojawia się nowy nauczyciel od języka angielskiego- John Keating (Robin Williams) . Na jego lekcjach uczniowie ze zdziwieniem, wykonują
polecenia: maszerują po szkolnym dziedzińcu, piszą wiersze, krzyczą i zwracają się do niego: „o kapitanie mój, kapitanie". Niecodzienne
metody nauczania Keatinga miały w sobie wielki potencjał. W momencie kiedy pojawił się profesor, chłopcy zaczęli rozumieć że to w ich
rękach leży ich własny los i, że warto gonić za marzeniami.
Pod wpływem nauczyciela, chłopcy na nowo tworzą „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”, czyli klub poetycki, w którym członkowie
potajemnie czytali wiersze, rozważali piękno zapomnianych już utworów oraz tworzyli własną poezję. Ten „beztroski opis” niepostrzeżenie
zmienia się w prawdziwy dramat. W przypadku jednego z uczniów, Neila, doprowadziło do tragicznego finału. Winą za śmierć ucznia został
obarczony profesor John, który musiał odejść ze szkoły.
Praca Weira i Shulmana, mimo tego, że została nakręcona w 1989 roku, porusza aktualne problemy, z którymi boryka się niemała część
młodzieży. Ciągłe porównywanie, niemożliwość wypełnienia swoich aspiracji, krytyka itp. Bardzo często jest nam trudno wyłamać się spod
presji środowiska. Ten film pokazuje, że naprawdę warto. Trzymająca w napięciu fabuła, nastrojowa muzyka i piękne zdjęcia, powodują że
film ogląda się nie tylko z zainteresowaniem ale również z wielką przyjemnością. Uważam, że film ten, zachęca nas do gonienia za
marzeniami.
Życie kiedyś się skończy, a wraz z nim, nasze niespełnione pragnienia. Dlatego, powinniśmy wprowadzić w życie rady Johna Keatinga.
Carpe diem!

"Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."

Agata Dobrowolska

Michel Quoist

Ogłoszenie: Osoby chętne do współtworzenia gazetki proszone są o zgłoszenie
do sali nr 1 do 21 października 2020 r. o godzinie 14:20.
Ogłoszenie: Prosimy o zgłaszanie się chętnych do realizacji scenariusza autorstwa
Pawła Twardziaka 8b, pt.: "Droga do wolności".
Redakcja gazetki: Maria Wieczorek, Julia Subzda, Agata Dobrowolska, Paweł Twardziak, Julia Kowalczyk, Amelia Zięba, Daniel Łazicki
Opiekunowie: A. Kosiorek, A. Dąbrowski
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