
TEKSTY KONKURSOWE 

1. 

Był strasznie zgarbiony i ledwie się w skórze trzymał, a w klasie, jeżeli mu przy tablicy upadła kreda, 

któryś chłopak z pierwszego rzędu musiał się zrywać, podnosić i podawać mu ją do ręki. 

2. 

Nauczyciel miał na sobie rude i mocno zniszczone palto z wystrzępionymi dziurkami od guzików  

i guzikami rozmaitego pochodzenia, na nogach grube buty, a na szyi długiej wełniany szalik w prążki 

czerwone i zielone Szerokie, żółtawe wąsy, od czasów we mgle przeszłości leżących nie podkręcane 

do góry, zakrywały usta [..]. Palcami  prawej ręki, powalonymi atramentem, z gracją i kokieterią 

odgarniał z czoła spadające promienie włosów […] 

3. 

Nazywała się magister […]i była zupełnie bezbarwna. Od razu, na samym początku powiedziała im 

wyraźnie, że nie jest zachwycona tym, iż musi uczyć w szkole. Oznajmiła im, że miała większe ambicje. 

Po studiach pedagogicznych zamierzała poświęcić się całkowicie pracy naukowej, ale niestety-

niestety – skierowano ja do podstawówki, a teraz właśnie do tego liceum, które (nawiasem mówiąc) 

sama ukończyła przed laty, a które ostatnio straciło największą liczbę nauczycieli. 

4. 

Wpatrując się w okno, przy katedrze siedział nieruchomo nowy nauczyciel  języka angielskiego. 

Chłopcy czekali w milczeniu, […] w końcu zaczęli się wiercić.  

[…] wstał. Wziął do ręki patyczek, który nie wiadomo skąd znalazł się w sali, i zaczął przechadzać się 

między rzędami. [..] 

- Nie obawiaj się – powiedział łagodnie do chłopca, który natychmiast oblał się rumieńcem. Ruszył 

dalej, patrząc po kolei każdemu w twarz. 

5. 

I nie wiadomo kiedy ukazał się na katedrze nauczyciel. Było to to samo ciało, wyblakłe i smutne, które 

w kancelarii wyraziło pogląd, że staniało. Zasiadłszy na krześle nauczyciel otworzył dziennik, strząsnął 

pyłek z kamizelki, obrócił rękawy, żeby się na łokciach nie wytarły, zacisnął usta, stłumił coś w sobie i 

założył nogę na nogę. Następnie westchnął i spróbował przemówić. 

6. 

Nastąpił wielki moment: pierwsza lekcja historii w szkole polskiej po rosyjsku. Dyrekcja naszej szkoły, 

mająca prawo swobodnego wyboru spośród nauczycieli gimnazjów rządowych, wybrała największą 

nieszkodliwą ciapę. [….] w pokoju nauczycielskim siedział w granatowym mundurze ze złotymi 

guzkami blondyn o rozlazłej, zamazanej twarzy z kozią bródką rosyjskiego inteligenta.[…]  

Ostatecznie, jak się potem okazało, […] był nieszkodliwy i jedyne, czego pragnął, to żeby on mógł 

sobie mruczeć na katedrze, a my, żebyśmy sobie czynili w czasie lekcji, co nam się podoba, z jednym 



warunkiem, aby to nie było czynione aż tak głośno, żeby ściągać zewnętrzną interwencję dyrektora, 

którego obawiał się pospołu z nami.  

7.  

Profesor grzecznie przepuścił wychodzącą nauczycielkę i wszedł do klasy wyświeżony, pachnący, w 

jasnym, letnim garniturze, opalony i po prostu promieniejący wypoczynkiem. […] 

Basior wrócił z dwóją. Wyglądało, jakby profesor dowiedział się w jakiś nie wyjaśniony sposób, kto 

wczorajszej niedzieli miał o wiele pilniejsze zajęcia niż ślęczenie nad wyżynami i nizinami Polski, nad 

jej podziałem administracyjnym, rozwojem przemysłu i przede wszystkim rolnictwa;. 

8. 

Proszę bardzo […] , niech pani powie pare słów o szkole. 

Wstaje panienka z włosami rozpuszczonymi jak u kózytki, wstaje i dopieroż widzim, jaka wysoka i 

cienka, gloria nad gloriami! Opowiada, że po niedzieli zacznie się w tej izbie nauka czytania i pisania 

dla dzieci od lat siedmiu do czternastu przymusowa, dla starszych jak kto chce, wolna wola. Książki i 

zeszyty i tablica przywiezione łodzio, ale jeszcze potrzebna jest pomoc wioski w sprawie sali, opału, 

ławek, i kfatery dla niej, bo ona tu zostanie. Poopowiadała trochu, jakie dziś czytanie ważne; nie 

umieć czytać, to gorzej niż bez nogów, bez czytania nima co w świat ruszać, a ona radzi każdemu 

zobaczyć trochu świata: cuda dziejo się na jawie większe niż bajarze wydumywali. 

9. 

[…] była to osoba w średnim wieku, wykładająca już od lat dwudziestu w szkole niedzielnej. Jej 

sposób nauczania polegał a tym, że odczytywała pytania z podręcznika, patrząc jednocześnie zza 

książki na uczennicę, którą miała zapytać.  

10.  

Odrabiałem z nim przecie zadania od czwartej do ósmej, a potem od dziewiątej do dwunastej, i sam 

nie szedłem do łóżka, nimem się nie przekonał, że umie wszystko; ale doprawdy tego wszystkiego 

było za dużo. Skończywszy ostatnią lekcję chłopiec zapominał pierwszej, a koniugacje greckie, 

łacińskie, niemieckie i nazwy rozmaitych powiatów wprowadzały biedną jego głowę w taki zamęt, że 

spać nie mógł. 

11. 

[…] ma duże wąsy, często wlepia kary, nie ma z nim żartów. Byliśmy więc niezadowoleni, że będzie 

nas pilnował, ale na szczęście powiedział nam w klasie: - Nie mogę zostać z wami, bo muszę być u 

pana dyrektora. Spójrzcie mi w oczy i obiecajcie, że będziecie grzeczni. Wszystkie nasze oczy spojrzały 

w jego oczy i przyrzekliśmy. 

12. 

Drzwi klasy otworzyły się i ukazał się w nich dość wysoki, szczupły, młody człowiek.[...] Niezmiernie 

wąskie, jasne spodenki obciskały długie nogi młodzieńca, do tego miał na sobie dziwnego kroju ni to 

fraczek, ni surdut, a pod szyją krawat zawiązany w coś, co zdaje się nazywa się fontaziem. Ale to 



jeszcze nie wszystko. Młodzieniec miał wąsy! Zabójczo podkręcone, tak że wyglądał jak chudy 

chrabąszcz! […] 

Wąsaty młodzieniec przywitał się zaraz ogromnie grzecznie […], a potem powiedział tak dobrze 

znanym barytonem: 

- Witam moje panienki. 

[…] 

- Mam nadzieję, że panienki przygotowały  na dzisiaj swe domowe zadania. A teraz proszę wziąć 

kajety. 

 

 

 

 

 


