Kochani nauczyciele
Jak co roku nauczyciele obchodz¹ swoje œwiêto.
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Dzisiaj nie rozdzwoni¹ siê dzwonki, obwieszczaj¹ce, ku rozpaczy uczniów i uciesze grona
pedagogicznego, koniec przerwy i pocz¹tek lekcji. Nikt nie dostanie jedynki, przys³owiowej „pa³y”,
wywo³uj¹cej natychmiastowe ³zy na twarzach adeptów wiedzy, nikt nie zostanie przy³apany na
paleniu po kryjomu papierosów. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e dzisiaj jest Dzieñ Nauczyciela.
Nasz reporter odwiedzi³ kilka szkó³ pañstwowych, aby przyjrzeæ siê bli¿ej przygotowaniom do
tego magicznego dnia. Niestety zapomnia³, ¿e Dzieñ Nauczyciela jest jedn¹ z owych
„czerwonych” kartek, dniem wolnym od pracy. Byæ mo¿e i spotka³ na swojej drodze nauczycieli,
ale ci byli incognito, nie ujawniali siê, co jest postaw¹ zupe³nie zrozumia³¹, wszak mieli wolne.
Strapiony reporter d³ugo myœla³ o materiale, którym powinien zape³niæ paŸdziernikowy numer
naszej gazety i w koñcu wymyœli³ zarówno niecodzienn¹ formê, jak i niecodzienn¹, wrêcz
okolicznoœciow¹, treœæ.
Z okazji Waszego œwiêta, drodzy Nauczyciele, Redakcja naszej gazety na gor¹ce proœby
Waszych wychowanków pragnie z³o¿yæ Wam najserdeczniejsze ¿yczenia.
¯yczymy wiêc Wam cierpliwoœci do uczniów, bo zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e cierpliwoœæ do
rozpuszczonej m³odzie¿y dzisiejszych czasów nie jest czymœ prostym i zrozumia³ym „samo przez
siê”. ¯yczymy wiary w siebie i w to, czym siê zajmujecie, ¿ebyœcie mieli si³ê wstawaæ ka¿dego
kolejnego dnia rano, myæ zêby, dopijaæ w poœpiechu kawê i mê¿nie maszerowaæ do szko³y.
¯ebyœcie mieli w sobie wewnêtrzn¹ moc, która pozwoli Wam odpytywaæ niesforn¹ m³odzie¿,
bombardowaæ nietrafionymi, niewygodnymi pytaniami. ¯ebyœcie mieli doœæ czasu na
przygotowanie i sprawdzanie zadrukowanych dwustronnie klasówek. ¯eby siê Wam w najmniej
wygodnym momencie d³ugopisy nie psu³y.
¯yczymy Wam tak¿e i tego, ¿ebyœcie czasem „odpuœcili” (jak mówi¹ Wasi wychowankowie),
dali ¿yæ i sobie, i innym. Nie czepiali siê uczniów, jeœli nie zachodzi taka potrzeba i nie wzywali z
byle powodu ich rodziców do szko³y. Bardziej ufali m³odym ludziom, wœród których nie wszyscy
podrabiaj¹ przecie¿ rodzicielskie usprawiedliwienia, a niektórzy rzeczywiœcie musz¹ chodziæ
regularnie do lekarza. ¯yczymy, ¿ebyœcie czasem przymykali oko na zgubne na³ogi uczniów (jeœli
przypomnicie sobie Wasze czasy szkolne, mo¿e bêdzie Wam ³atwiej).
¯yczymy Wam tak¿e i tego, ¿ebyœcie mieli mo¿liwoœæ ci¹g³ego doskonalenia siê, jeœli tylko
przyjdzie Wam na to ochota. Ktoœ m¹dry kiedyœ powiedzia³, ¿e cz³owiek uczy siê przez ca³e ¿ycie
tego i Wam ¿yczymy, nie z zawiœci bynajmniej, ale z czystej ¿yczliwoœci. I tego jeszcze ¿yczymy,
¿eby Wasze zarobki wzros³y przynajmniej o po³owê. Bo niewiele jest ju¿ zawodów takich jak
Wasz, szalenie potrzebnych spo³eczeñstwu i jednoczeœnie szalenie kiepsko op³acanych.
Wszystkich nauczycieli z okazji Waszego œwiêta zapraszamy do Redakcji naszej gazety od
poniedzia³ku do pi¹tku (czynnej w godzinach od 10.00 do 13.00). Ka¿dego dnia pierwsze piêæ
osób, które poka¿¹ nauczycielsk¹ legitymacjê, otrzyma od nas roczny zapas cukru raz dwie
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

