
 

   

 Lekcja prowadzona przez mamę lub tatę kolegi, a może czyjąś babcię lub dziadka – 
niemożliwe, chyba że jest lub kiedyś był nauczycielem…. Możliwe, przynajmniej w naszej 
szkole. My od kilku lat uczymy się również od naszych rodziców, którzy wykonują ciekawą 
pracę, mają jakieś pasjonujące zainteresowania i chcą się z nami nimi podzielić. Niestety, 
babciom i dziadkom na razie zabrakło odwagi, a szkoda. Serdecznie zapraszamy! 

Dotychczas odbyły się następujące niecodzienne lekcje: 

Pani Monika Kolat  - lekarz dentysta - nawet z tak prozaicznej czynności jak mycie zębów 
potrafiła zrobić prawdziwy show, w dodatku z narzędziami tortur w postaci przyrządów 
dentystycznych i sztuczną szczęką, czyli tym, co czeka nas, gdy nie będziemy dbać o zęby. Czy 
wiecie, kiedy trzeba je myć – przed czy po jedzeniu? Najlepiej przed i po, ale jak się nie da, to 
lepiej przed. W to, że nie trzeba płukać ust po myciu zębów, a wystarczy wypluć spienioną ślinę, 
chyba nie bardzo uwierzyliśmy, no, ale jak Pani tak mówi, a zęby ma bielutkie, lśniące i tak 
ładnie się uśmiecha… 

Pani Monika Organi ściak – sędzia – opowiadała, czym zajmuje się sąd rodzinny i wyjaśniała, 
kiedy i w jakich warunkach przesłuchuje się dzieci. Dowiedzieliśmy się, że droga do stanowiska 
sędziego jest bardzo długa i wymaga wielu lat pilnej nauki, a kończy się wręczeniem nominacji 
przez samego Prezydenta RP. W todze i w łańcuchu sędziowskim było nam do twarzy, ale grube 
księgi – akta spraw - już mniej nam się podobały. Okazało się, że na temat zwyczajów sądowych 
wiemy dość dużo, a to pewnie dzięki audycji „Sędzia Anna Maria-Wesołowska”. Z naszych 
obserwacji wynika, że wszystkie panie wykonujące ten zawód są bardzo ładne i sympatyczne, ale 
chyba i tak nie chcielibyśmy mieć z nimi do czynienia w sądzie. 

   



Pan Wojciech Organiściak – historyk - udowodnił nam, że historia nie musi być nudna 
i odpowiedział na pytanie, dlaczego obchodzimy święto 11 Listopada. Film połączony z prelekcją 
obejrzeliśmy z wypiekami na twarzach i poczuliśmy się jak prawdziwi studenci na wykładzie. 
Czy zasłużyliśmy na zaliczenie? Zrozumieliśmy, że historią są również dzieje naszych 
najbliższych przodków i pamiątki po nich pozostałe. Chłopcom, oczywiście, spośród wielu 
eksponatów najbardziej podobała się biała broń, której mogli dotknąć. Już chyba wiemy, kim 
zostanie w przyszłości nasz szkolny kolega, Karol, dzielnie asystujący podczas tej niecodziennej 
lekcji historii. 

 

Pan Wojciech Saługa - najpierw senator, a później poseł na Sejm RP – przybliżył nam Warszawę 
do Jaworzna i wyjaśnił, jak to się stało, że musi tak daleko dojeżdżać do pracy. Wytłumaczył nam 
również, jak to my w przyszłości będziemy wpływać na kształt naszego kraju i porównał nasz SU 
do Sejmu. Zrozumieliśmy, że jeśli nie będziemy głosować w wyborach, pozostawimy innym 
prawo decydowania za nas. Opowiedział nam o tym, jaka jest droga kartki wrzuconej do urny i o 
czym decyduje krzyżyk na niej postawiony. Z uwagą słuchaliśmy, jak wyglądają obrady Sejmu, 
kto gdzie siedzi, kiedy zabiera się głos. Interesowało nas też, czy w Sejmie można podnosić rękę 
na tak, a naciskać guzik na nie. Niestety…nie. No i jeszcze immunitet nie dawał nam spokoju, nie 
tylko dlatego, że trochę dziwnie brzmi, ale koniecznie chcieliśmy wiedzieć, przed czym nie 
chroni.  

 

 

 

Pani Beata Kamińska – lekarz internista – tłumaczyła nam, jak się chronić przed ptasią grypą 
i innymi chorobami zakaźnymi. Okazało się, że to takie proste: trzeba zasłaniać usta przy 
kaszlu i kichaniu, wycierać nos w chusteczkę higieniczną, unikać kontaktu z osobami 
chorymi, często myć ręce, unikać dużych skupisk ludzi w okresie zwiększonych zachorowań. 
Gdy jednak się źle poczujemy, lepiej odwiedzić lekarza i położyć się do łóżka, zamiast 
przychodzić do szkoły, bo zarażamy innych. Pamiętajmy też, żeby nie dotykać martwych 
ptaków. Chcieliśmy również wiedzieć, czy możemy wystawić klatkę z papugami na balkon, 
gdy panuje ptasia grypa…i czy Pani doktor się szczepiła? 

Pan Rafał Kowal – policjant- pozbawił nas złudzeń, że jesteśmy bezkarni i wszystko nam 
wolno. Niestety, „kończysz 13 lat, podlegasz odpowiedzialności karnej osób nieletnich”, 
zabrzmiało jak wyrok, choć jeszcze niczego nie zmajstrowaliśmy. Czy policja reaguje na 
telefony od dzieci, czy z powodu nieprzemyślanych sms-ów można mieć kłopoty, jak się 
zachować, gdy ktoś oferuje nam narkotyki, na co uważać podczas dyskoteki, jak zostać 



policjantem, to tylko nieliczne z wielu naszych pytań, na które otrzymaliśmy wyczerpujące 
odpowiedzi. No i jeszcze coś, co nie dawało spokoju chłopcom – kiedy można użyć broni? 

Pani Violetta Golec – muzyk – nie dość, że pasjonująco opowiedziała nam historię różnych 
instrumentów muzycznych, to jeszcze nam je pokazała, objaśniając dokładnie ich budowę, 
a także dała możliwość wysłuchania, jak brzmią solo i w orkiestrze. W niezwykłej lekcji 
muzyki wzięli udział uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia z Sosnowca. Jak oni grali! 
Zaczarowali naszą maleńką salę gimnastyczną w prawdziwą salę koncertową. A jacy byli 
przystojni i dobrze wychowani…!Pani Viola już wcześniej u nas gościła na przedświątecznej 
lekcji języka polskiego. Razem z naszą Panią opowiadała nam o bożonarodzeniowych 
tradycjach w muzyce. 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Zbigniew Lutecki opowiedział nam, czym zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska, którego jest pracownikiem. Trochę ze zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że i my 
korzystaliśmy już z pieniędzy tej instytucji. Okazało się, że dofinansowała każdemu z nas, tak 
jak wszystkim dzieciom z klas III w województwie śląskim, śródroczny wypoczynek, czyli 
zieloną szkołę, np. nad morzem. Po uważnym wysłuchaniu prelekcji na pewno w przyszłości, 
gdy będziemy budować swój dom, zamontujemy na nim solary, ogrzejemy go ekologicznie 
i ocieplimy, bo to się opłaca i nam, i środowisku. Na zakończenie obejrzeliśmy film 
o działalności WFOŚ, a nasz gość, na pamiątkę spotkania, rozdał każdej klasie inne, 
atrakcyjne upominki. 
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