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Myś l  p rzewodn ia :  

OJ, SZKOŁO, SZKOŁO...! 
 

W NUMERZE ZNALAZŁO SIĘ MIEJSCE NA : 
 

 Okiem dyrektora 

 Szkoła to wielka rzecz 

 Nieosiągalne szkolnictwo? 

 Szkoła idealna?   

 Wesoła szkoła – czyli co tu robimy? 

 Szkoła HAHAHAHAHAHAHAHhahaha... ha? 

 Szkoła przyszłości 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! 
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Miejsce na… wstępniak 

Wakacje nadciągają wielkimi krokami, dlatego też 

postanowiliśmy niniejszy numer gazety poświę-

cić, nieco przewrotnie… szkole. Atrakcyjny te-

mat, nie ma co… 

A może jednak warto zająć się refleksją nad miej-

scem, w którym spędzamy tak dużo (niektórzy 

powiedzą: dużo ZA dużo) czasu? 

Więc startujemy. 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu 

z dyrektorem naszej szkoły – jak ta instytucja wy-

gląda z nie-uczniowskiej perspektywy? Dowiecie 

się też, jak wygląda edukacja w innych krajach 

oraz poznacie wizję szkoły przyszłości 

w opowiadaniu science-fiction. Ponadto sondaż i - 

na deser – humor szkolny. 

Na koniec podziękowania dla tych redaktorek 

MIEJSCA NA TYTUŁ, które zakończyły współ-

pracę z nami. Teraz mają ważniejsze sprawy na 

głowie, choćby, ot, taką maturę…  

Więc dziękujemy Wam, Anetko (Stec), Kasiu 

(Piecha), Agatko (Rostojek), Aniu (Böhm), Mary-

siu (Rajwa), Ado (Nowińska), Izo (Borgosz), Mo-

niko (Gruszka), Kingo (Zbyrowska), Kasiu (Przy 

grodzka), Anetko (Michalik) i Aniu (Widera) za te 

6 numerów pisma, które udało się wydać. Powo-

dzenia w dorosłym życiu, dziewczyny! 

Zapraszamy do wyrażania swoich opinii 

i współpracy z redakcją. Mile widziani nowi 

dziennikarze! Tym bardziej, że nasz skład znacz-

nie się uszczuplił… 

 

 

  

NASZ ADRES: 

lo3gazeta@gmail.com @ 

© 2013 

Uśmiechnij się… 

Reforma szkolnictwa prowadzi także do zmian 
pewnych zasad w języku polskim. Obecnie zna-
na deklinacja poszerzona została o dodatkowe 
trzy odmiany: 

1. Mianownik–Kto? Co? 

2. Dopełniacz–Kogo? Czego? 

3. Celownik–Komu? Czemu? 

4. Biernik–Kogo? Co? 

5. Narzędnik–Z kim? z czym? 

6. Miejscownik–O kim? O czym? 

7. Wołacz–O! 

8. Intymnik–Kto z kim? 

9. Wygryźnik–Kto kogo i dlaczego? 

10. Łapownik–Kto komu ile? 

mailto:lo3gazeta@gmail.com
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OKIEM DYREKTORA 

1. Jak to się stało, że objął Pan posadę dyrektora? 

… mógłbym powiedzieć „wybrali mnie”, ale tak na-

prawdę to chciałem zmierzyć się z wyzwaniem, jakim 

jest prowadzenie szkoły, dużej szkoły! 

Od 1999r. pełniłem funkcję dyrektora szkoły w Wiśle 

Małej. w 2004r ówczesny dyrektor naszej szkoły, Pan 

Marian Grygier objął funkcję Dyrektora Pszczyńskie-

go Zarządu Edukacji w Pszczynie. Ogłoszono konkurs 

na stanowisko dyrektora, do którego przystąpiłem 

i przekonałem członków komisji do swojej wizji szkoły. 

To już 9 rok pracy w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie. 

2. Czy jest coś, co Pana zdaniem wyróżnia naszą 

szkołę? 

Tak, oczywiście, każda szkoła ma swój charakter. Na-

szą szkołę wyróżniają przede wszystkim uczniowie. Dla 

gimnazjalistów w zasadzie jesteśmy szkołą obwodową, 

ale mamy coraz więcej uczniów spoza obwodu (nasz 

obwód to uczniowie z SP nr 18 i Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Łące) i coraz mniej odchodzi do 

innych gimnazjów. 

Nasi licealiści wybierają nas świadomie, więc mogę 

przypuszczać, że oferta, jaką przedstawiamy gimnazja-

listom spełnia oczekiwania części uczniów zaintereso-

wanych uczeniem się w liceum. Trafiają do nas 

uczniowie ciekawi świata, z pomysłami, otwarci na 

potrzeby innych ludzi.  

Wyróżnia nas także kadra nauczycielska, 

z doświadczeniem, wiedzą i zaangażowaniem w to, co 

robią. Mają wiele fajnych pomysłów. 

Oczywiście należy wspomnieć o nowoczesnym zago-

spodarowaniu obiektu i bardzo dobrym zapleczu dy-

daktyczno-sportowym. Tylko u nas organizuje się 

spływy kajakowe, obozy narciarskie, warsztaty histo-

ryczno-językowe, warsztaty narciarskie, konkursy po-

wiatowe. 

3. Z czego jest Pan zadowolony, a co nie zasługuje na 

pochwałę? 

Z czego jestem zadowolony? Przede wszystkim 

z sukcesów przedmiotowych i sportowych.  

Także z zainteresowania uczniów naszą szkoła, co 

pozwala nam się rozwijać, ciągle coś zmieniamy, do-

stosowujemy, aby sprostać oczekiwaniom rodziców 

i uczniów . 

Jestem zadowolony, że pracuję z kreatywnymi nauczy-

cielami oraz zaangażowanymi pracownikami admini-

stracji i obsługi.  

Co nie zasługuje na pochwałę? Drobne sprawy, które 

występują w każdej szkole, których nie ma co poruszać 

.Dajemy sobie z nimi radę. 

4. Czy jest coś, co chciałby Pan zmienić w naszej 

szkole? 

Zmienić? Może raczej wymyślić coś nowego! 

Chciałbym wybudować aulę z widownią, taką w stylu 

akademickim z krzesłami ustawionymi w dół. Tyle się 

dzieje w szkole, że moglibyśmy „bezawaryjnie” orga-

nizować imprezy i spotkania nie przeszkadzając 

w prowadzeniu zajęć np. wychowania fizycznego. 

Fajnie byłoby mieć basen, miejsce jest ! 

5. Dlaczego wejściowe drzwi są zamknięte i czy jest 

szansa na ich otwarcie? 

No tak, mogłem się spodziewać, że ten temat w końcu 

mnie dopadnie. 

Najpierw powiem, dlaczego są zamknięte. Oto powo-

dy: 

 kontrola obcych osób wchodzących do szkoły, także 

tych idących do filii biblioteki powiatowej, 

 zmniejszenie wagarów wśród uczniów oraz niekla-

syfikowania uczniów z powodu nieobecności na za-

jęciach, 

 zmniejszenia liczby palaczy zaśmiecających teren 

na osiedlu na tak zwanym „bananie” (były noto-

ryczne telefony mieszkańców z prośbą o interwen-

cje, że uczniowie palą pod ich blokami) 

 zmniejszenie spóźnień na lekcje. 

Tak naprawdę chodzi o to, aby uczniowie mogli opusz-

czać budynek szkolny w każdej chwili, prawda? 

i w zasadzie uważam, że nie ma najmniejszego pro-

blemu. Uczniowie mogą opuszczać budynek o każdej 

porze dnia. Jedynie pod warunkiem, że rodzice o tym 

wiedzą. Czyli masz zwolnienie, masz otwarte drzwi! 

Jeśli masz zwolnienie, nikt nie pyta :po co? Dostajesz 

kartkę i wychodzisz.  

Przepisy mówią, że to ja jestem odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole, a 

regulamin szkolny nie pozwala na opuszczanie terenu 

szkoły podczas zajęć. 

Podpowiadam: „chcesz wyjść, uzgodnij to z rodzicami 

i weź zwolnienie” i po problemie! 

Oczywiście wiem, że nie jestem w stanie całkowicie 

wyeliminować wspomnianych wyżej nieprawidłowości- 

zrobi się ciepło, będziemy wychodzić na boisko, a teren 

szkolny nie jest zamknięty ogrodzeniem. Nikt nie za-

rzuci nam, że nie staramy się zapewnić pełnej opieki 

nad uczniami. Ktoś powie, a w innych szkołach mogą 

wychodzić ! Wiem, że szkoły powoli zaczynają reago-

wać na samowolne opuszczanie swojego terenu! My 

mamy to za sobą. 

Przyznam, że jedynie męczy mnie, jak zorganizować 

swobodne wyjście pełnoletnich uczniów, bo w zasadzie 

za siebie odpowiadają. Może ktoś podpowie, jestem 

otwarty na pomysły. 

Wywiad przeprowadziły:  

Michalina Hasiak i Daria Böhm 

  

Uśmiechnij się… 

–Mamo, dziś na chemii uczyliśmy się o materiałach 

wybuchowych. 

–Tak? To bardzo ciekawe. A na którą jutro idzie-

cie do szkoły? 

–Do jakiej szkoły? 
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NIEOSIĄGALNE SZKOLNICTWO? 

Zapewnie wielu z Was jest ciekawych, jak wygląda 

system edukacji oraz same zajęcia lekcyjne w innych 

państwach. Postaram się przybliżyć Wam tą sytuację, 

za przykłady podając Stany Zjednoczone, Holandię, 

Japonię, Wielką Brytanie ora Chiny 

 

STANY ZJEDNOCZONE 

Pierwszą rzeczką, która mnie zaciekawiłam pod-

czas przeglądania informacji o szkolnictwie w USA, 

jest to, że nie spotkamy klasy IIIA, IIIB, IIIC, tylko 

wszyscy należą do jednej dużej klasy. Każdy 

z uczniów musi uczęszczać na grupę przedmiotów 

obowiązkowych. Należą do nich: dwa semestry mate-

matyki(np. geometria, algebra, trygonometria), cztery 

semestry języka angielskiego, dwa semestry z grupy 

przedmiotów ścisłych(geografia, biologia, fizyka, 

chemia), dwa semestry z historii, dwa z nauk politycz-

nych, jeden z wychowania fizycznego, jeden z nauk 

społecznych(psychologia, socjologia) oraz jedne 

z humanistyki (historia sztuki, teoria muzyki, język 

obcy). Dodatkowo trzeba wybrać kilka dodatkowych 

przedmiotów np. teatr, rysunek, orkiestra. Każdy uczeń 

wraz z konsultantem szkolnym i rodzicami wybiera 

odpowiednie przedmioty na kolejny semestr.  

W USA nie ma matury, zamiast niej uczniowie 

szkoły średniej zdają egzamin SAT. Chyba nikogo nie 

dziwi, że w prawie każdej szkole znajdują się: siłow-

nia, kilka sal gimnastycznych, korty tenisowe oraz 

basen. Średnie wykształcenie kończy się na poziomie 

12 klasy, w wieku 17 lub 18 lat. Ściąganie jest niedo-

puszczalne, a palenie na terenie szkoły- karane manda-

tami. Co na pewno chciałabym przenieść do polski? 

Sposób nauczania języka obcego, gdzie uczniowie nie 

uczą się stricte gramatyki, odmian czasowników 

i słownictwa. w zamian za to przed wszystkim mówią, 

czytają książki, oglądają wiadomości, uczą się o kultu-

rze, a nawet przygotowują potrawy z danego kraju 

i słuchają muzyki w nauczanym języku. Rok szkolny 

w zależności od stanu rozpoczyna się w sierpniu lub 

wrześniu, i trwa do maja lub czerwca. Przerwę od na-

uki uczniowie mają na przełomie grudnia i stycznia 

(dwa tygodnie) oraz na wiosnę (tydzień wolnego). 

WIELKA BRYTANIA 

Jedną z różnic występujących w szkolnictwie bry-

tyjskim to trzy semestry(jesiennym wiosenny i letni), a 

nie, tak jak w Polsce dwa. Po semestrze letnim na 

uczniów czeka zasłużony miesiąc wakacji. Na wy-

spach obowiązek szkolny trwa ido 16 roku życia, po 

tym jednak uczniowie często kontynuują naukę w 3-

letnim college’u. Podobnie, jak w USA, w starszych 

klasach uczeń wybiera przedmioty, którymi się intere-

suje. w większości szkół obowiązują mundurki, naj-

częściej w kolorze czerwonym, zielonym lub niebie-

skim. Nauczyciele sprawdzają wiedzę uczniów 

w praktyce, zadając im projekty i różne prace. 

w Wielkiej Brytanii występuje system kar: nagany, 

odebranie przywilejów, zarekwirowanie przedmiotów 

należących do uczniów, zawieszenie w prawach 

ucznia, a nawet areszt szkolny. Popularne jest szkol-

nictwo prywatne. Ekskluzywne placówki znane są 

z dyscypliny i selekcji uczniów, którzy często za-

mieszkują w internacie. Również popularne są szkoły 

niekoedukacyjne, osobne dla dziewczyn i chłopców. 

Podobnie, jak w USA, uczniowie przystępują do eg-

zaminów SAT, sprawdzających ich wiedzę, w tym 

przypadku po zakończeniu każdego poziomu nauki, tj. 

w wieku 7, 11, 16 i 18 lat. 

HOLANDIA 

Obowiązek szkolny zaczyna się już w 4 roku życia, 

a trwa do 17. w pierwszych trzech latach nauki 

uczniów prowadzi nie tylko nauczyciel, ale również 

jego asystent, Pomaga to w wydajniejszej pracy 

z dziećmi oraz zdolniejszymi i potrzebującymi więk-

szej pomocy w nauce. Liczba uczniów w klasach szko-

ły podstawowej nie przekracza 20, gdzie w Polsce jest 

to często ponad 25.. w ostatnich latach nauki, ucznio-

wie szkół ogólnokształcących obok przedmiotów 

obowiązkowych wybierają jeden z czterech profili, np. 

kultura i społeczeństwo, ekonomi i społeczeństwo, 

nauki ścisłe i zdrowie, nauki ścisłe i technologia oraz 

przedmioty dodatkowe. Szczególny nacisk kładzie się 

na znajomość języków obcych, umiejętność pracy 

w zespole i możliwość praktycznego wykorzystania 

wiedzy. Normą jest przeprowadzanie doświadczeń 

kręcenie filmów i wycieczki w celach badawczych.  

  
Uśmiechnij się… 

Odpierwiastkuj się ode mnie Ty ilorazie niepa-
rzysty, bo jak Cię przelogarytmuję, to Ci zbiór 
zębów wyjdzie poza nawias! 
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JAPONIA 

Rok szkolny trwa od 1 kwietnia do marca następ-

nego roku. Uczniowie mają 40 dni wakacji letnich 

i dwa teogonie ferii zimowych w okresie noworocz-

nym oraz dwa tygodnie ferii wiosennych na koniec 

roku szkolnego. w Japonii klasy liczą nawet 40 

uczniów, którzy wraz ze swoimi nauczycielami sami 

sprzątają klasy, szkołę i teren wokół niej. Mundurki 

obowiązują w prawie wszystkich szkołach, a 

w niektórych są wymagana, co do fryzury, wyglądu 

i sposobu zachowania. Każdy uczeń zabiera ze sobą do 

szkoły tornister, czapkę, tenisówki do chodzenia po 

szkole, strój gimnastyczny i inne dodatki określone 

przez szkołę. w Japonii obowiązuje dwufazowy roz-

kład lekcji: przed południem odbywają się lekcje po-

ważniejsze, następnie godzina na lunch i seria zajęć 

popołudniowych do godziny 15
30

. Każdego ranka, 

przed lekcjami, odbywa się apel. Duży nacisk kładzie 

się na naukę kaligrafii. Obowiązkowe przedmioty to 

gospodarka domowa oraz prowadzenie domu. Dziwną 

formą zajęć są nawet dwugodzinne lekcje, podczas 

których nie robi się nic. Uczniowie poddają się medy-

tacji, wyciszają się, wsłuchują się w siebie 

i zastanawiają się na swoim zachowaniem. 

 

CHINY 

Podobnie jak w Polsce nauka składa się z trzech 

etapów: 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnia niższa 

szkoła średnia. Są ta etapy obowiązkowe i nieodpłatne. 

Ostatnim jest 3-letnia wyższa szkoła średnia lub 4-

letnia szkoła zawodowa. Te szkoły są nieobowiązkowe 

i często zależą od sytuacji finansowej rodziny, ponie-

waż nauka w nich jest odpłatna. Klasy w Chinach są 

bardzo liczne, najczęściej w każdej jest 40-60 

uczniów. Codziennie rano uczniowie moją obowiąz-

kową grupową gimnastykę, po której udają się na zaję-

cia. w zależności od miejsca zaczynają się ok. 7
00

-8
00

 

i trwają do południa. Następnie jest czas na półgodzin-

ny lunch i obowiązkową (!) godzinna drzemkę. Po tym 

uczniowie znowu idą na zajęcia. Ok. godz. 13
30

 nastę-

puje koniec zajęć popołudniowych, po których 

uczniowie mają dwie godzin wolnego. Odrabiają lek-

cje czy też grają w gry sportowe(cały czas to wszystko 

dzieje się na terenie szkoły!). Od 17
30 

do 19
00

czas na 

zajęcia wieczorne. Po nich uczniowie dalej spędzają 

czas w szkole i do godziny 21 odrabiają lekcje pod 

nadzorem nauczyciela. Szkoły podstawowe często 

ogrodzone są wysokim płotem, a wejścia pilnują 

umundurowani strażnicy. Lekcje trwają 40-45 minut 

i po każdej z nich jest 10 minutowa przerwa. z powodu 

słabego wzroku chińskich dzieci w każdej szkole obo-

wiązkowe są zajęcia relaksacyjne dla oczu. Rok szkol-

ny zaczyna się 1 września i kończy się w połowie 

czerwca. w każdym miesiącu uczniowie zdają testy a 

po każdym semestrze egzaminy. Na zakończenie każ-

dego etapu nauki uczniowie zdają egzaminy końcowe, 

decydujące o tym, gdzie będą mogli podjąć dalszą 

naukę. w każdej szkole obowiązują mundurki, a waga-

ry i zwolnienia z lekcji są uczniom całkowicie obce, 

ponieważ każdy z nich uważa, że nauka jest wielką 

wartością. Surowy jest również sam sposób prowadze-

nia lekcji, podczas których uczniowie mają tylko słu-

chać, zapisywać i zapamiętywać. 

Tak samo, jak wiele jest państw, tak wiele jest sys-

temów nauczania i wynikających z nich różnic. Chęt-

nie przeniosłabym do Polski sposób nauczania języka 

obcego z USA, małe klasy z Holandii i godzinną 

drzemkę z Chin. Ale jak na razie nie ma co się łudzić 

i oszukiwać, prędzej doczekamy się płatnego szkolnic-

twa niż pełnego skomputeryzowania klas. Powinniśmy 

dziękować za 8-godzinny plan lekcyjny i brak mun-

durków w szkołach, bo w Japonii czy też w Chinach 

uczniowie nie mają takiego przywileju. 

Aneta 

 

  

Uśmiechnij się… 

 

Pani w szkole pyta Jasia: 

Powiedz mi, kto to był Mickiewicz, Słowacki i Nor-

wid? 

–Nie wiem. A czy pani wie kto to był Zyga, Chudy 

i Kazek? 

–Nie wiem – odpowiada zdziwiona nauczycielka. 

–To co mnie pani swoją bandą straszy? 
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„Wesoła szkoła – czyli co tu robimy?” 

Zapewne część z was uśmiechnie się tylko, gdy 

zobaczy taki tytuł, bo przecież powszechną opinią 

wśród uczniów jest, że szkoła zabiera – czas, mło-

dość i energię. i wcale nie twierdzę, że tak nie jest, 

ale żeby otrzymać, trzeba też coś oddać, bo za dar-

mo nie ma nic. 

Można czasem usłyszeć, że ważniejsza jest inte-

ligencja niż sucha wiedza; nie oszukujmy się – jeśli 

nie ćwiczysz swojego umysłu, nie ma szans na jego 

sprawne działanie.  To chyba nie przypadek, że oso-

by uważane za inteligentne mogą pochwalić się sze-

roką wiedzą ogólną ale również oczytaniem 

i zorientowaniem w świecie. Wniosek? Inteligentni 

ludzie się kształcą. A lepszego kształcenia niż 

w szkole nie ma. Tutaj nie uczymy się tylko o biolo-

gii, chemii czy fizyce (chociaż w wielu przypadkach 

kwestia tych przedmiotów, to po prostu przejść do 

następnej klasy), ale też nabywamy umiejętności 

zachowań społecznych i życia w grupie. Człowiek 

jest zwierzęciem stadnym, ale nie musi być od razy 

baranem. Czas, który spędzamy w szkole zwykle 

upływa nam w otoczeniu przyjaciół i znajomych, 

bliższych i dalszych, lubianych lub nie, ale zawsze 

razem – i nikt mi nie powie, że to nie jest plus edu-

kacji szkolnej, ponieważ nauczanie indywidualne 

mocno osobnika izoluje i wieje nudą, więc  nie ma 

czego zazdrościć.  

Szkoła to pewnego rodzaju pas startowy do lotu 

w dorosłe życie, oczywiście jedne dni są bardziej 

pouczające od innych ale ogólnie rzecz ujmując 

dobrze nas tutaj hartują do trudności, jakie nas cze-

kają (pozdrowienia dla tegorocznych maturzystów). 

Pytaliście kiedykolwiek rodziców, wujków czy 

generalnie kogoś starszego za czym tęskni albo co 

było najlepszym okresem w życiu? Ja zapytałam 

z czystej ciekawości rodziców, rodzeństwo  i babcię; 

wszyscy mówili o szkole. Dlaczego? Mama powie-

działa, że w tam poznała przyjaciół na całe życie. 

Babcia i tata wspomnieli o tym, że w szkole jeste-

śmy trochę, jak pod parasolem – odpowiedzialność 

za nasze nie zawsze mądre pomysły jest mniejsza 

niż normalnie. A pracujące rodzeństwo tęskni za 

feriami, wakacjami i tym, że gimnazjum czy liceum 

to łatwizna w porównaniu z codzienną pracą zarob-

kową (brat wspominał jeszcze o wagarach, ale uda-

ję, że tego nie słyszałam) 

Mogłoby się wydawać, że to banalne, a szkoła 

jest tylko czymś do odbębnienia, ale wykształcenie 

i dobrzy znajomi to naprawdę istotna sprawa. 

i sądzę, że przekona się o tym każdy z nas, za jakieś 

5 lat, kiedy trzeba będzie wziąć sprawy w swoje ręce 

i to od naszego zaangażowania będzie zależeć przy-

szłość. 
K 

„Szkoła to wielka rzecz” 
Obserwując, jakie mamy warunki do nauki i że 

tak naprawdę nie musimy płacić za edukację, po-

winniśmy się z tego cieszyć. My tymczasem jeszcze 

narzekamy, że mamy tak dużo nauki i że po co nam 

to w życiu potrzebne!  

W starożytnej Gracji liczyło się nie tylko wy-

chowanie fizyczne i moralne, ale także filozofia. Już 

od małego chłopcy poprzez gry i zabawy zespołowe 

nabierali doświadczenia i waleczności. Wszystko po 

to, aby później po odbytym kursie ćwiczeń, wstąpić 

do wojska. Równocześnie nie zapominano o wła-

ściwym zachowaniu. Żołnierz nie tylko miał być 

sprawny na polu walki, ale także z szacunkiem od-

nosić się do rodziców i osób starszych. 

Marudzimy, jeśli mamy spędzić w szkolnych 

ławkach dziennie 7 lub 8 godzin. z pewnością wole-

libyśmy uczyć się na łonie natury, siedząc w gaju 

i słuchając profesora, jak to było w starożytności.  

Podobnie było w Sparcie. Tyle, że tam od po-

czątku kładziono nacisk na sprawność fizyczną. Bez 

względu na to z jakiej rodziny pochodziłeś: czy 

z biednej, czy bogatej i tak musiałeś się uczyć wal-

czyć, by później wstąpić do wojska i bronić swojego 

terytorium.    

W czasach rewolucji przemysłowej wszystko się 

zmieniło. Nawet robotnicy i ci co chcieli nimi zostać 

musieli siedzieć w ławkach kilka godzin, aby po 

ukończeniu edukacji mogli być gdzieś zatrudnieni. 

Również czasy po II wojnie światowej nie były 

rewelacyjne. Nauczyciele wymagali posłuszeństwa 

od uczniów. Nikt się nie śmiał sprzeciwić temu, co 

powiedział profesor, ponieważ od razu dostawali 

linijką albo smyczkiem po palcach. Gimnastyka 

odbywała się w klasach. Gdy natomiast była mroźna 

zima (-25 stopni), to nie przychodziło się do szkół, 

ponieważ piece kaflowe nie potrafiły nagrzać sal.  

Widzimy więc, że szkoła towarzyszy nam już od 

wieków. z biegiem lat zmieniają się reformy 

i funkcje szkoły.  

Tak naprawdę: co byśmy bez szkoły umieli? 

Gdzie spędzalibyśmy tak miło czas ze znajomymi? 

Skąd nawiązalibyśmy nowe przyjaźnie i pierwsze 

miłości? 

Widzimy, że szkoła nie tylko nas kształci, ale 

również pozwala przygotować do dorosłego życia.  

A.G.  
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SZKOŁA IDEALNA? 
Czy istnieje szkoła idealna? A jeśli istnieje, to jaka jest? 

Szkoła idealna to taka, do której uczeń tęskni wraca-

jąc, co dnia po lekcjach do domu, to taka, gdzie więk-

szy uśmiech na twarzy uczniów wywołuje dźwięk 

dzwonka rozpoczynającego lekcje, niż dźwięk dzwonka 

kończącego dzień zajęć. Szkoła idealna to taka ,gdzie 

uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i dzielić się nimi 

z innymi, to drugi dom. Na pytanie o to, czy lubią cho-

dzić do szkoły, część uczniów w Polsce odpowiada tak, 

część, że nie. Bardzo często powodem niezadowolenia 

jest natłok obowiązków, który młody człowiek ma do 

wykonania w ciągu całego tygodnia- sprawdziany, 

kartkówki, prace grupowe, projekty, spędzają uczniom 

sen z powiek. Do tego wszystkiego uczniowie narzeka-

ją na brak możliwości wyboru przedmiotów. Podważa-

ją znacznie ogólnokształcącego wykształcenia, jako 

podstawy do dalszego rozwoju i często nietrafnie wy-

bierają profil kształcenia. Niektórzy nie wytrzymują 

presji rywalizacji i poddają się, często utwierdzając się 

w przekonaniu, że po prostu są do niczego, co nie jest 

prawdą. Jak powiedział Albert Einstein „każdy z nas 

jest geniuszem, ale jeśli oceniasz rybę przez pryzmat 

jej zdolności wspięcia się na drzewo, żyć ona będzie 

w przekonaniu, że jest głupia”. Zatem co można by 

zrobić, aby polska szkoła była szkołą idealną? Czy jest 

to w ogóle możliwe? Nawet, jeśli wydaje się nieosią-

galne stworzenie idealnego modelu oświaty, podpo-

wiedzią dla ulepszenia modelu polskiego może być 

Fiński system edukacji.  

Fiński system edukacji został zreformowany z systemu 

niemieckiego w latach 70’. Pierwszą lekcją, jaką uczy-

my się o szkole w Finlandii, jest zasada: zrelaksuj się, 

zdejmij buty, a kiedy wejdziesz do klasy przywitaj na-

uczyciela używając jego pierwszego imienia. w fińskiej 

szkole nie ma miejsca na niezdrową rywalizację, suk-

ces nie jest mierzony w kategoriach nam znanych, nie 

ma zwycięzców ani przegranych- uczenie się jest jak 

praca grupowa. Na lekcjach nie stawia się ocen, a je-

dynie przypisuje się stopnie (4-10), które mówią o 

zaawansowaniu ucznia w danym przedmiocie. Nie 

wpływa to negatywnie na jego karierę edukacyjną, a 

daje mu orientację we własnych kompetencjach 

i obszarach wiedzy do uzupełnienia. Dodatkowa po-

moc w czasie lekcji jest standardową praktyką, gdzie 

obecnych jest zazwyczaj trzech nauczycieli- korepety-

torów, którzy zawsze z uśmiechem pomogą uczniom, 

wymagającym poświęcenia więcej uwagi. Istnieje 

również system korepetycji wewnątrzszkolnych, a 

płatne korepetycje są zakazane, ponieważ edukacja 

ma być bezpłatna. W klasach VII- IX każdy uczeń ma 

prawo do korepetycyjnego wsparcia 1-2 razy 

w tygodniu. 

Podstawowymi zasadami w fińskiej szkole jest zaufa-

nie, praca zespołowa i wzajemna pomoc. Obecność 

zarówno słabszych i lepszych uczniów w danej dzie-

dzinie daje szansę na to by ci, którzy lepiej rozumieją 

zagadnienie, pomogli tym, którzy mają problemy. 

Takie podejście uczy również akceptacji tego, że każdy 

jest inny i każdy ma prawo do bycia innym. Nikt niko-

go nie wytyka palcami, nikt z nikogo się nie śmieje.  

W fińskiej szkole nikt nie oszukuje, nikt nie uchyla się 

od pracy, a nieobecność w zajęciach jest zjawiskiem 

rzadkim. w szkołach niepotrzebni są ochroniarze czy 

nawet woźni- uczniowie skrupulatnie przestrzegają 

przyjętych zasad społecznych i sami dbają o pilnowa-

nie porządku. Przestępczość wśród fińskiej młodzieży 

zdarza się bardzo rzadko. Co więcej, współczynnik ten 

spada. w latach 1995-2000 ilość przypadków nega-

tywnych zachowań w różnych kategoriach zmniejszyła 

się o 20-50%. Jak nigdzie indziej, w Finlandii można 

mówić o pędzie czytelniczym. w ostatnich studiach 

PISA (Projektu Międzynarodowej Oceny Uczniów), 

prowadzonych przez OECD, fińscy uczniowie we 

wszystkich dziedzinach poza matematyką, w której 

byli drudzy, zajęli pierwsze miejsca na świecie. Nauka 

języków obcych jest uważana tutaj za kluczową i już 

w szkole podstawowej mali Finowie uczą się 3 języków 

obcych. Bardzo ważną rolę w edukacji dzieci 

i młodzieży odgrywają rodzice, którzy doskonale zdają 

sobie sprawę, że muszą współpracować 

z nauczycielami w tej dziedzinie. Zawód nauczyciela 

jest w Finlandii uważany za bardzo prestiżowy i cieszy 

się wielkim szacunkiem. Zostać nauczycielem 

w Finlandii nie jest wcale łatwo- należy mieć przy-

najmniej dyplom ukończenia studiów magisterskich, 

jak również przejść szereg szkoleń i ocen kompetencji 

zawodowych. 

Licea w Finlandii są ogólnokształcące.  Nie ma obo-

wiązkowego programu zajęć i wymiaru godzin a każdy 

wybiera i samodzielnie układa swój plan zajęć 

z szerokiego zestawu kursów tematycznych. w ciągu 3 

lat trzeba ukończyć określoną przez daną szkołę ilość 

kursów i zaliczyć sprawdzian końcowy z każdego 

z nich. Matura składa się z 4 przedmiotów i jednego 

dobrowolnego, do którego uczniowie mogą podcho-

dzić 3 razy, wtedy, kiedy sami zdecydują, że już są na 
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to gotowi. Nie musi to nastąpić po 3 latach. Może to 

być równie dobrze na początku nauki.   

Fińska szkoła ma pewnie swoje wady, jednak wydaje 

się być mniej stresująca, trochę bardziej przyjazna 

uczniom i nauczycielom oraz nieco bardziej efektyw-

na, niż szkoła w Polsce. W końcu Finowie zajmują 

pierwsze miejsce w rankingi PISA. Dobra wiadomość 

jest taka, że w 2012 Polska uplasowała się na 14 miej-

scu wyprzedzając m.in. Niemcy, USA czy Rosję.  

Zatem szkoła idealna to taka gdzie i uczniowie 

i nauczyciele czują się jak w domu. Atmosfera jest 

przyjazna, a nauka wspiera kreatywność i rozwój za-

równo ucznia jak i zawodowy nauczyciela. O szkole 

z marzeń trzeba marzyć, bo gdzie marzenie staje się 

celem, stamtąd jest już tylko krok, aby stało się ono 

również rzeczywistością.  

J. 

 

SZKOŁA HAHAHAHAHAHAhahaha... ha? 

Bardzo często mam okazję przysłuchiwać się narzeka-

niom typu: „O jaaa... Znowu ta szkoła”, „Żal.pl, szkoła 

jest guuuuupia...”, „Zaś te homeworki!” oraz odlicza-

niom do wakacji czy ferii – dni, godzin, albo odcinków 

„Pierwszej Miłości”. Wedle uznania. 

Nie mam nic przeciwko takiemu działaniu, a wręcz 

przeciwnie – sama często mam z tym problem! Moja 

5minutowa droga do szkoły to często WIELKA 

PRZEPRAWA i zdarzało mi się (czas przeszły) do niej 

nie trafiać. Znacie to? 

DLACZEGO CZASEM TAK BARDZO NIE 

LUBIMY SZKOŁY? 

[Tylko przypominam, żebyśmy nie zapomnieli (!) 

i nadal mogli się solidaryzować w nic-nie-robieniu.] 

Otóż – nie lubimy, bo, jak wynika z moich obliczeń, 

spędzamy w niej zdecydowanie za dużo czasu. 7 go-

dzin lekcyjnych w szkole to już pół dnia. 

Mało tego, wracamy wycieńczeni do domu, a tam 

przez bite 3 godziny myślimy o tym, żeby nie myśleć 

(bądź choć na moment zapomnieć) o szkole. 

Potem przez kolejne +/- 2 myślimy jednak (zmuszamy 

się) co jest na jutro do zrobienia. i zaczynamy niena-

widzić jutra.  

Następne 2 godzinki korków z matmy. Ale to nadal 

nic! Jeszcze trzeba ZROBIĆ to, co jest na to przeklęte 

jutro do zrobienia. i ok. 3 siedzimy nad tym, co musi-

my zrobić, po czym stwierdzamy z pełną rezygnacją, 

że nie damy rady – z powodów różnych (każdy zresztą 

wydaje się wtedy NAPRAWDĘ GENIALNY). 

Następne 4 godziny myślimy o tym, że nie zrobiliśmy 

tego, co mieliśmy zrobić i modlimy się o łaskawy wy-

rok. Choć czasem zdarzy się otworzyć zeszyt na go-

dzinkę, po czym rozpiera nas duma przez kolejne 2. 

Po zaokrągleniu daje to 47 godzin szkoły na dzień. A 

i tak zapomniałam do grafiku wpisać Pierwszą Mi-

łość... Nawet artykuł do gazetki szkolnej o szkole trze-

ba pisać, zwariować można. 

Jak już się zapewne domyślacie, zmierzam do oczywi-

stego: szkoła zabiera sporo czasu. 

Często również w samej szkole miewam wrażenie 

marnotrawstwa czasu na niektórych lekcjach. Jestem 

tylko po to, żeby obecność sobie odznaczyć. Jestem 

dla KROPECZKI w DZIENNIKU przy liście obecno-

ści. Albo kreseczki...? Pff.. jak dla mnie może być 

gwiazdeczka, a nawet Panorama Racławicka w tej 

krateczce. 

Może to mylne wrażenie, aczkolwiek doprawdy czuję 

czasem, że nic z tego nie wynoszę. Taki ten program 

fikuśny. Być może nawet nauczyciele tak myślą, że 

uczą nas różnych bzdurnych zagadnień, które nawet 

w krzyżówkach nie występują, tylko dlatego, ponieważ 

muszą dostosować się do programowych wymysłów 

jakichś ważnych chłopków z branży politycznej. 

DLACZEGO NIE LUBIMY SZKOŁY? PART II 

Kolejnym aspektem, znacznie poważniejszym zresztą, 

jest stres, którego w większości doświadczamy przez 

różne szkolne harce. Nie da się ukryć, że niektórzy 

szczególnie mocno przeżywają sprawdziany, kartków-

ki, a nawet - uwaga – apele. Tego uniknąć nie można. 

Jesteśmy non stop oceniani, co najczęściej wiąże się 

z krytyką. Jak tu się nie smucić? i później wyrzuty 

sumienia, że się nic nie robiło. Albo robiło, ale za mało 

– to lepiej brzmi. 

Trzeba mieć siłę, aby dostosować się do systemu 

szkolnego i klasowego. i do rówieśników. Większy 

kłopot jest z tym pierwszym i to właśnie z tego powo-

du jeszcze się chwilę podenerwuję. I wywiadówki... 

Eh... Całe życie pod górkę. 

Na zakończenie przytoczę mądrość pewnego znanego 

niegdyś gościa: 

„Jeśli chcecie zdobyć wiedzę – idźcie do biblioteki.”. 

No. Odkrywcze? 

Agata 

 

Uśmiechnij się… 

Podczas klasówki nauczyciel mówi: 

–Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy… 

Głos z sali: 

–Mnie też, ale ja się leczę… 
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Szkoła przyszłości 
Za pięć szósta, a ja ciągle pół kilometra od Miej-
sca! Naciskam mocniej na pedały, szepcząc do 
samego siebie – „Szybciej, szybciej… Morton 
mnie chyba zabiję, jak znowu się spóźnię!”. 
Wiatr wieje mi we włosach, czuję buzującą 
gdzieś wewnątrz mnie adrenalinę… Świat wszę-
dzie wokół zlał się w niewyraźną paletę barw 
i gamę jakiś dziwnych dźwięków. Mając jedynie 
jeden cel – dotrzeć do Miejsca Nauki 
i Oświecenia na czas - nie patrzę na przeciwno-
ści. Zresztą, nie powinno takowych być.  

Każdy z nas pamięta jeszcze, jak to jest spóźnić 
się na Miejsce. Wystarczy, że zawieszę sobie na 
szyi kartę magnetyczną pod sugestywną nazwą 
„Niemal spóźniony”, a wszyscy ustępują mi 
z drogi, widząc mnie na ekranach swoich Okula-
rów – komputera z nielimitowanym dostępem do 
Internetu, komórki i aparatu w jednym – 
z kilkusekundowym wyprzedzeniem. Nic, żad-
nych pretensji, wszyscy rozumieją moją sytu-
ację. Ba, niektórzy nawet życzą mi powodzenia! 
Za minutę ósma. Parkuję rower na odpowiednim 
wydzielonym na to stojaku, każąc uzbroić się 
systemom ochronnym. Przekazuję szybkim mru-
gnięciem lewego oka do mikroprocesora butów 
podłączonego do Okularów o tym, aby te się bły-
skawicznie zdezynfekowały. Po sekundzie są już 
błyszczące i czyste.  
Czterdzieści sekund do dzwonka. Błyskawiczne 
trzy mrugnięcia prawego oka – już widzę plan 
Spotkań. Pomieszczenie… Hm, tak -  to jest 541. 
Szybko mrugając naprzemiennie, włączam 
w moich butach tryb aktywnego biegania. Sadzę 
susy po półtora metra. 
Za dziesięć sekund Początek. Okulary włączają 
dyskretny licznik w ich górnym, prawym rogu. 
Cyfry szybko się zmieniają… 9,8,7… Kątem oka, 
czystym, pozostającym poza dobroczynnym dzia-
łaniem Okularów, zauważam numer 529… Czy to 
może 539?  
-Tak to jest, jak się nie widzi przez Okulary – 
warczę sam do siebie, zirytowany. Pięć sekund. 
W końcu widzę Cel. Dyskretne cyferki w rogu, 
teraz już czerwone, wskazują 3… 2... Rzucam się 
pędem przed siebie – Okulary pokazują prędkość 
40 km/h, z trybem aktywnym włączonym na 
57%. „Nowy rekord!” – widzę malutki, skrzący się 
napis w prawym szkle. „Świetnie – myślę – jesz-
cze tego mi brakowało.” Tracę licznik w górnym 
rogu – czas się skończył. Cel za – na ludzkie oko – 
metr. Wpadam pędem przed drzwi, przykładam 
rękę do czujnika. Zielona poświata. Odsuwają 
się z cichym szumem. Wbiegam do Pomieszcze-
nia. Adrenalina wciąż buzuje mi w głowie. „Na-
reszcie”, przebiega mi myśl. 

-Spóźnienie o 1,4578 sekundy! Niewykroczenie 
poza normę! – informuje mnie brzęczący, irytu-
jący głos Mortona. – Zająć swoje miejsce! Uczyć, 
uczyć, uczyć! 
Tak, to właśnie Morton. Wkurzający, malutki 
robocik, siedzący wiecznie za metalowym bla-
tem. SI siedząca sobie wygodnie w jego głowie 
jest już dość przestarzała, Dyrektor wciąż nie 
chce jej jednak zmienić. „To wciąż dobra SI, nie 
widzę potrzeby rozrastania naszego budżetu”, 
mówi ponoć na każdym zebraniu Samorządu 
Miejsca (wciąż staroświeckiego, bo składającego 
się jedynie z ludzi). 
Siadam wygodne w pufie przygotowanym dla 
mnie. Piątka innych Studentów siedzi sobie wy-
godnie, zatracona w Nauce. Zaraz do nich dołą-
czę. Od razu gdy siadam w wygodnym fotelu, 
Okulary się same wyłączają, odruchowo je zdej-
muję. Teraz najmniej przyjemna część. 
Nigdy nie wiem, kiedy się to dzieje, ale to zaw-
sze musi się stać. Igła wbija się niezbyt głęboko, 
bólu nie da się jednak uśmierzyć. Cierpienie, 
potem nagroda. Mieszanka jest już we mnie, 
czuję ją wyraźnie. Ekran opuszcza się znikąd 
przed moje oczy. Zaczyna się Nauka. 
Następna dawka informacji, dobieranych staran-
nie przez SI z Urzędu Ogólnoświatowej Oświaty 
(UOO) wchodzi płynnie do mojego mózgu. Jak 
narkotyk. Czuję ulgę, dopiero wtedy kiedy po-
czuję tą wiedzę, będę wiedział, że mam ją już 
w sobie.  
Pęd do wiedzy już dawno zniknął. w dzisiejszych 
dniach role się odwróciły. Wiedza dąży teraz do 
ciebie. Kiedyś liczyli się tylko ludzie, którzy mie-
li coś w głowie. Galileusz, Kopernik, Einstein – 
pamiętam wiele innych nazwisk dzięki Nauce. 
Teraz liczą się tylko ludzie, którzy wiedzę potra-
fią serwować. Podawać. Podstawiać ją ci pod 
nos, abyś poczuł. Spróbował. i zapragnął więcej. 
Czasy jednostek – wybitnych jednostek – przemi-
nęły wraz z wynalezieniem Mieszanki. Teraz 
każdy może być wybitny, zaistnieć. 
w dzisiejszych dniach tylko ci, którzy potrafią ci 
tą wiedzę  podać się liczą.  
Podobno są jeszcze szkoły. Nie Miejsca, lecz 
szkoły. Relikty naprawdę dawnych czasów. Nie-
którzy ludzie nie wierzą w skuteczność Mieszan-
ki. w jej siłę. w jej moc. Gardzimy nimi. „Głup-
cy głupcami pozostaną”, zwykł mawiać tata. 
Zgadzam się z nim. 
Mieszanka nie ma wad. Jest doskonała. Monopol 
UOO na wytwarzanie specyfiku pozwolił na jego 
darmową dystrybucję. Wiedza jest dziś rzeczą 
darmową. Całkowicie bezpłatną. A nawet – wy-
chodzimy na tym na plus! 
Uczucia to słabość. Mieszanka o tym wie. Mie-
szanka nam w tym pomaga. Dzięki mieszance nie 
czujemy. Dzięki Mieszance zdobywamy Wiedzę. 
Dzięki Mieszance żyjemy. Dzięki Mieszance!... 
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Około dwudziestej czternastogodzinna Nauka się 
kończy. Wsiadam na rower i jadę do domu. Mo-
notonia… Znam jej dziesięć definicji, mimo to 
wciąż nie mogę podać jej przykładu. „Jak ci lu-
dzie Zamierzchłych Czasów mogli żyć? To musia-
ło być strasznie nudne, iść codziennie do szkoły 
i tam się po prostu uczyć. w ciągu jednego roku 
poznawali oni ponoć mniej informacji niż my 
przez godzinę Nauki! i tak dzień w dzień…”, za-
stanawiam się. „Ta monotonia to straszna rzecz” 
– kończę myśl. Jadę do domu, gwiazdy powoli 
rozbłyskają nade mną. Uśmiecham się sam do 
siebie – w Okularach pojawiła się mi właśnie 
wiadomość od mamy. Dzisiaj na kolację jest kur-
czak.  
 „Tak, monotonia… To dopiero straszna rzecz!”, 
powtarzam na głos.  
Wiedza to błogosławieństwo. Chwała błogosła-
wionym. 
„Żyję po to, aby wiedzieć. Wiem po co żyję. 
Czuję po to, aby poznać. Poznaję, kiedy czuję. 
Kocham wtedy, kiedy nie rozumiem. Nie rozu-
miem, kiedy kocham…”, nucę starą piosenkę pod 
nosem. 
Mieszanka pulsuje w moich żyłach; czuję ją.  
Wiedza… To jest to.  

matlofot 
 

 

 

 

Wyniki ankiety 

Przeprowadzona została ankieta w której zapytałyśmy, 

co uczniowie naszej szkoły chcieliby w niej zmienić. 

Oto kilka odpowiedzi: 

"Myślę, że warto zastanowić się nad tym ciągłym nad-

zorem przy drzwiach głównych. Potwornie denerwuje 

mnie to, że Panie szatniarki stoją, pilnują, kto wchodzi, 

a kto wychodzi. To bardzo nieprzyjemne. Jest0me 

przecież w szkole, a nie w zakładzie karnym." 

"Co ja bym zmienił? Chyba atmosferę, ale pewnie 

ciężko by było. Mam wrażenie, że gimnazjum usiłuje 

podążać za liceum, zaś ono nie czuje się, jakby nim 

było." 

"Fajnie by było, gdyby muzyka z naszego radia była 

puszczana choć trochę głośniej, bo nigdy nic nie sły-

szę!" 

"A ja bym chciała bardziej urozmaicone wf-y, reszta 

jest nawet O.K" 

"Nie. Nie wiem. Trudne pytanie. Nie na teraz. Chociaż 

w sumie to chciałbym inną podłogę, bo ta jest brzydka. 

Jakaś taka standardowa." 

"Nauczycieli niektórych bym zmienił, o!” 

M.P & D.D 

 

 

Uśmiechnij się… 

Na historii pani zawołała Karola do odpowie-

dzi. 

–W którym roku rozpoczęła się II wojna świato-

wa? 

–W 1939–odpowiedział Karol. 

–Kto ją wywołał? 

–Adolf Hitler. 

–Ile ludzi zginęło? 

–Naukowcy tego nie stwierdzili. 

Na drugi dzień Bartek pyta Karola. 

–O co pani ciebie wczoraj pytała? 

–Zapamiętaj odpowiedzi: 

Na pierwsze pytanie odpowiedz: 1939, 

na drugie: Adolf Hitler, a na trzecie:naukowcy 

tego nie stwierdzili. 

Na następnej historii pani wyrwała Bartka do 

odpowiedzi. 

–W którym roku się urodziłeś? 

–W 1939–odpowiada pewny siebie Bartek 

–Kto jest twoim ojcem? 

–Adolf Hitler. 

–Bartek czy ty masz mózg?!–pyta zdenerwowa-

na pani. 

–Naukowcy tego nie stwierdzili. 

 


