
TYTUŁY MOICH FELIETONÓW W „GAZECIE SZKOLNEJ” 

Rok 2006 

1. Na gorąco o wynikach egzaminu dojrzałości  -  nr 30-31 

2. Niekochane dziecko sensownej reformy  -  nr 36-37 

3. Czy się uczy czy baluje, ministerstwo nas promuje  -  nr 38-39 

4. Powyborcze refleksje pedagoga społecznego  -  nr 47-48 

5. Ogary poszły w las…   -  nr 49 

6. Dobry fachowiec, bo eelpeerowiec  -  nr 50 

 

Rok 2007 

 

1. Kilka słów o studniówkowej dulszczyźnie  -  NR 5-6 

2. Prośba o radę, czyli wychowawczyni ma dylemat – nr 7 

3. Kretyński pomysł, czy dziejowa szansa? – nr 9 

4. Czas ważnych refleksji i spotkania z sacrum -  nr 10/11 

5. Czy jest na mnie teczka – dylematy dyrektorów - - nr 12/13 

6. Z konkursu, czyli wcale nie najlepszy – nr 14-15 

7. Nowy pomysł w starym stylu – nr 16 

8. Zewnętrzne problemy z zewnętrznymi egzaminami – nr 17-18 

9. Odpowiednie rzeczy dać słowo  -  nr 19-20  

10. Lekcja kierowania według IV RP – nr 21  

11. Beznadzieja i pozytywne myślenie  -  nr 22-23   

12. Zakończenie roku, czyli gdzie jest minister  nr 24-25   

13. Aż strach się bać…  - nr 26-27   

14. Może zbudować dla nich oddzielne osiedla – nr 28-29 

15. Giertych z MEN-u – szkołom lżej? - nr 30    

16. Aby polubili matematyką  -  nr 33   

17. Co z tymi wagarami?  -  nr 34-35   

18. Nie wiem, na kogo głosować  -  nr 36     

19. Konteksty pewnego listu -  nr 37-38   

20. Fakty i pośpiesznie kreowane mity – nr 39-40 



21. Nominacja. Która rozbudziła nadzieje  -  nr 41-42   

22. Wyszukany bon ton. I ten bon – nr 43-44   

23. A pamięć o kuratorze nie przeminie  -  nr 45-46   

24. Odrabianie lekcji czy pańszczyzny? – nr 47-48 

 

Rok 2008 

 

1. Donos na łódzką oświatę  -  nr 1   

2. Nie dajmy się zrobić w konia -  nr 2   

3. Reperkusje donosu na łódzką oświatę  -  nr 3-4   

4. Otym, co nam w duszy gra – nr 5   

5. Głupota eskalacji czy eskalacja głupoty?  -  nr 6  

6. Dlaczego uczniowie gardzą woźnymi? –  nr 7-8   

7. Tak nie warto rozmawiać  -  nr 9-10   

8. Kto powstrzyma „zadziobywanie” innego  -  nr 11   

9. Trochę bać się nie zaszkodzi  -  nr 12   

10. Feudalizm w szkołach ma się dobrze   -  nr 13 

11. Najlepiej by było, żeby było tak jak było  -  nr 14 

12. Majowe orędzie. Co z tego będzie?   -  nr 15-16 

13. Miał być rok „genialnych kobiet”  -  nr 17-18 

14. O pryncypiach na wakacje  -  nr 19-20 

15. Groźna ambiwalencja  -  nr 21-22 

16. Czy wolno będzie jeszcze kochać dzieci?  -  nr 23-24 

17. Edukacja pod związkowym nadzorem  -  nr 25-26 

18. Dwie opinie o reformie  -  nr bezpłatny (25 listopada) 

19. Golono – strzyżono, czyli dwie opinie o reformie  -   nr 27 

20. O sztuce wykorzystywania czasu. Przez ZNP.  -  nr 28 

 

Rok 2009 

1. Życzenia noworoczne. Terapeutyczne  -  nr 1-2 

2. „Człowiek Roku” ratuje maluchy  -  nr 5-6 

3. Komu są potrzebne targi edukacyjne  -  nr 7-8 



4. Etyka stosowana, czyli o korzyściach płynących z relatywizmu etycznego  -  nr 9-10 

5. Jako w Sejmie, tako i w gimnazjum  -  nr 11-12 

6. Gęsi ocaliły Rzym. A nauczycieli ocali „Głos Nauczycielski”  -  nr 13-14 

7. Dyrektorski bilans: między prawem a rozsądkiem  -  nr 15-16 

8. Wszystko dla żartu?  -  nr 17-18 

9. Dzięki CKE poznamy całą prawdę o polskiej edukacji  -  nr 19-20 

10. Prokurator wprowadzi las szkolny?  -  nr 21-22 

11. O smutku, jaki zagościł w mojej pedagogicznej duszy  -  nr 23-24 

12. Wakacje nauczycieli, czyli jak się nie wypalić  -  nr 25-26 

13. Kto odchudzi tornistry: Rzecznik Praw Dziecka Czy digitalizacja?  -  nr 27 – 33 

14. Kontraktowy wice…  -  nr 34 

15. Pierwszy września „Dniem Pierwszaka”  -  nr 35 

16. Jak dysleksja i dyskalkulia mogą prowadzić do zmiany… nr 36 

17. „Liczcie się z naszym zdaniem” – apelują warszawscy licealiści  -  nr 37 

18. Łódź – miasto przyjazne „znajomym Królika”  -  nr 38 

19. O dyrektorskim piciu, czyli jak sobie pewien Gloger dyrektorowanie wyobraża  -  nr 

39 

20. Uczniowska krucjata sprzątania Świata  -  nr 40 

21. Nauczycielskie dessintersement wobec reformy -  nr 41 

22. O niezgodzie na kult przeciętniactwa  -  nr 42 

23. Nie każdy pedagog to nauczyciel  -  nr 43 

24. Zaczęło się? Ja wiedziałem że tak będzie, ja wiedziałem…  nr 44 

25. Jak znaleźć ogólnodostępną (pono) informację?  -  nr 45 

26. O prawie przemilczanym raporcie z badań    nr 46 

27. Bilans dwóch lat rządu. Bez edukacji w tle…  -  nr 47 

28. Edukacyjny Hefajstos w pisowskiej kuźni kadr  -  nr 48 

29. O żałosnej nadgorliwości  -  nr 49 

30. O rozpuszczonych smarkaczach i byłym ministrze edukacji  -  nr 50 

31. O klasowej wigilii  -  nr 51-52   

 

 

 



ROK 2010 

1. Aby nauczyciel nie był uczniowi wilkiem  -  nr 1 

2. O tym co oburzyło niektórych w projekcie kodeksu etyki nauczyciela – nr 2 

3. W szkole można uczyć radości z dawania, nie z brania  -  nr 3 

4. Moje déjà vu  -  4 

5. O studniówkowej dulszczyźnie  -  nr 5 

6. Czym żyje „centrala”, a czym „teren”  -  nr 6 

7. Idzie nowe! Ma nazwę „Szkolne komisje do spraw specjalnych”   nr 7 

8. Ore, ore, szbadabada…   nr 8 

9. Łódź miastem rówieśników Małysza. I pani byłej kurator  -  nr 9-10 

10. Uczeń zawinił, dyrektora wyrzucili!  -  nr 11-12 

11. Klasa o profilu „wzięty didżej”  -  nr 13-14 

12. W „Rzeczpospolitej” o gimnazjach – na prima aprilis?  -  nr 16-16 

13. Czy idą złe czasy dla harcerzy?  -  nr 17-18  

14. I znów się okazało, ze szkoła to najsłabszy element…  - nr 19 

15. Znaj proporcjom, mocium panie  -  nr 20 

16. Procurator locuta, causa finta  -  nr 21 

17. Widmo specobozów krąży nad Europą  -   nr 22 

18. O sztuce zadawania pytań i interpretowania odpowiedzi  -  nr 23 

19. Jeden z dziesięciu  -  nr24 

20. Władza i tak zawsze wie, co dla obywatela jest dobre!  -  nr 25-26 

21. Skąd widomo kto nie morze być dyrektorem w oświacie?  -  nr 27-34 

22. Jak  minister prawnik wprowadził do szkół działania niezgodne z prawem  -  nr 36 

23. O zwłoce w MEN w informowaniu o pracach nad „Kartą Nauczyciela” – nr 37 

24. O nastoletnich nożowniczkach i nie tylko  -  nr 38 

25. O teorii i praktyce edukacyjnej na Zjeździe Pedagogicznym w Toruniu – nr 39 

26. Legislacyjny letarg czy żmudne konsultacje?  -  nr 40 

27. COJE, ROJR – marzenia moje?  -  nr 42 

28. O pilnej potrzebie utworzenia „Galerii Profesorów Oświaty”  -  nr 43 

29. Dlaczego klasy patronackie nazywa się szkołami przyzakładowymi?  -  nr 44  

30. O dopalaczach i palaczach  -  nr 45 

31. kotylionach, prezydentach i że nic na siłę!  -  nr 46 

32. Dlaczego „Inny” staje się „Obcy”?  -  nr 48 



33. Smutna refleksja o wyborach i samorządowej edukacji  -  nr 49 

34. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?  -  nr 50 

35. Wikileaks po polsku, czyli przecieki o pracach nad Kartą Nauczyciela – nr 51-52 

 

 

ROK 2011 

 

1. Gdybym był aktorem, mógłbym liczyć na benefis  -  nr 1-2 

2. Wójt i starosta gorsi od ministra?  -  nr 3-4 

3. Refleksje w Dniu Świstaka  -  nr 5-6 

4. Dwa szaga wpieriod – tri szaga nazad  -  nr 7- 8 

5. W tym szaleństwie jest metoda  -  nr 9-10 

6. Czy to jest sprawa tylko dla reportera?  -  nr 11-12 

7. Testament minister Hall?  -  nr 13-14 

8. Dzień Wagarowicza czy Dzień Talentów?  -  nr 15-16 

9. Szkoła bliżej ucznia. W Internecie.  -  17-18 

10. Dlaczego dobra szkoła nie jest tak dobra jak myślisz?  -  9-20 

11. Tczewskie objawienia i deklaracja  -  nr 21-22 

12. Edukacyjna teoria względności czasu. Czasu nauki. -  nr 23-24 

13. Na kongresie jak w Amwayu  -  nr 25-26 

14. Czy zamieni stryjek siekierkę na kijek?  -  nr 27-36 

15. O tym jak pani minister dobrymi chęciami piekło brukuje  -  nr 37-38  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


