
SZKOLNE TOALETY- co Ty o nich wiesz? 
 
Do tematu trzeba podejść profesjonalnie 

Jako klasa czwarta pierwszy rok realizująca program teatralno-dziennikarski, uczymy się m.in. 
pracy nad artykułem do gazetki. Ostatnio nasza pani zaproponowała małe warsztaty dziennikarskie na 
bazie jednego z tematów z życia szkoły. Wybór padł na... toalety. Pomyślałem sobie: „Kto przeczyta artykuł 
na taki temat?! Dlaczego w ogóle jest to materiał do gazetki?”  

Jednak po pewnej chwili zdałem sobie sprawę, że problem toalet i ich jakości, a także kwestia dbania 
o ich stan przez uczniów jest sprawą wartą poruszenia tym bardziej, że artykuł ten będzie stanowić część 
szkolnej gazetki. Poza tym niejednokrotnie słyszymy narzekania od koleżanek, kolegów, że nie podoba im się 
wygląd naszych sanitariatów. Jak to więc jest z tymi toaletami? Wtedy pani zaznaczyła, że do tematu trzeba 
podejść profesjonalnie i rzetelnie, a informacje uzyskać z różnych źródeł.  
 
Praca „w terenie” 

Na początku omówili śmy więc wstępny „harmonogram prac” i plan w ędrówki po szkole, a także 
ustaliliśmy osoby, od których będziemy chcieli uzyskać informacje o stanie toalet. Wybraliśmy panią 
sprzątaczkę, pana woźnego, kierowniczkę administracji oraz uczniów. Zanim jednak przystąpili śmy do 
rozmów z tymi osobami, udaliśmy się „na rekonesans” do starych, nowych i najnowszych toalet, 
porównaliśmy je i wyciągnęliśmy wnioski. 

 
Stare toalety posiadały zużyte po wielu latach 
kafelki, zlewy, drzwi, a także niesprawne nie- 
które urządzenia, w środku natomiast unosił się niemiły zapach. Stan nowszych, wyremontowanych w 2006 
r. na parterze w skrzydle B, można ocenić jako ogólnie dobry, jednak zauważa się pewne usterki, takie jak 
na przykład dziura w drzwiach do toalety męskiej, a także uszkodzony podajnik do papieru. Natomiast w 
najnowszych, świeżo wyremontowanych toaletach, było czysto, estetycznie i wszystko było kompletne – jak 
w pięciogwiazdkowym hotelu. Nasuwało się pytanie: Skąd tak duże różnice w stanie technicznym tych 
pomieszczeń? 
 
Szukamy odpowiedzi 

Po analizie toalet przystąpili śmy do 
kolejnego etapu redagowania artykułu, a więc do 
zbierania informacji od wybranych osób. 
Pierwszą z nich była pani Bożenka, sprzątaczka, 
która opowiedziała nam, w jaki sposób osoby 
odpowiedzialne za porządek dbają o toalety. 
Dowiedzieliśmy się, że stan oraz porządek w 
toaletach sprawdzany jest przez obsługę szkoły 
na każdej lekcji, oprócz tego ustalone są dwa 
dyżury – ranny od 7:30 do 11:00 oraz 
popołudniowy od 11:30 do 14:00. Panie 
sprzątaczki bardzo dbają o toalety, stosują 
markowe środki czystości np. Domestos. Pani 
Bożenka zaznaczyła przy tym, że uczniowie 
często nie szanują ich pracy i nie dbają o toalety, 
zostawiając w nich przykładowo papier czy resztki jedzenia.  



Jednak brudzenie to nie jedyny problem – uczniowie uszkadzają krany i wylewki, deski sedesowe, urywają  
spłuczki naciskowe. Często zapominają także o zasadach higieny, np. spuszczaniu wody, co potem ma wpływ 
na nieprzyjemny zapach w pomieszczeniach.     
      
Ile to kosztuje? 

Po rozmowie z panią sprzątaczką, nasza pani umówiła spotkanie z kierowniczką administracji, panią 
Agnieszką Kępińską. Jednocześnie zwróciła nam uwagę na fakt, że dziennikarz podczas zbierania materiału 
do artykułu musi wcześniej umawiać się na spotkania z osobami, z którymi chce rozmawiać, a które 
niejednokrotnie są bardzo zajęte. W rozmowie z panią kierowniczką  skupiliśmy się na finansach 
związanych z remontem oraz z utrzymaniem sprawności toalet. Dowiedzieliśmy się, że remont pojedynczej 

toalety wraz z robocizną i materiałami to koszt 30 
tys. złotych. Ale wydatki szkoły w tym temacie  nie 
ograniczają się jednak do samych remontów, 
ponieważ w ciągu roku konieczne okazują się 
także doraźne naprawy – całoroczne szkody, 
usterki szacowane są na ok. 2 tys. zł. Dla 
przykładu koszt zakupu spłuczki to około 40zł, 
deski – od 20 do 30zł, podajnika na papier lub na 
mydło – od 90 do 100zł, natomiast wymiana 
podłogi, która w ostatnim czasie nastąpiła w 
niektórych z toalet, to koszt od 1,5 do 2 tys. zł. Jak 
można zauważyć, wydatki związane z utrzy-
maniem toalet w odpowiednim stanie są dosyć 
wysokie, dlatego też są one remontowane 
stopniowo, ponieważ szkoła nie dysponuje 
wystarczająco dużym budżetem, który mogłaby 

przeznaczyć na jednoczesny remont wszystkich z nich. Przy okazji finansów chcieliśmy także uzyskać 
informacje na temat tego, skąd pochodzą środki na tego typu remonty, a z odpowiedzi pani kierowniczki 
administracji dowiedzieliśmy się, że są to oszczędności własne szkoły. 
 Następnie poszliśmy do pana woźnego z pytaniem: ile razy w tygodniu konieczne są reperacje 
uszkodzonych urządzeń sanitarnych? Pan  woźny odpowiedział nam, że są one praktycznie codziennie lub co 
dwa dni. Bardzo zdziwiła nas ta odpowiedź, ponieważ nie sądziliśmy, że uczniowie tak niszczą szkolne 
mienie. Dowiedzieliśmy się także, że sanitariaty trzeba reperować trzy-cztery razy w tygodniu. Jak pan 
woźny opowiadał, co uczniowie  potrafią uszkodzić, trudno było mi uwierzyć.  
 
Co na to inni? 

Kolejnym etapem redagowania artykułu było zwrócenie się do innych z zapytaniem, jak podobają się 
nasze toalety. Takie pytanie zadałem Julii z klasy VI „d”, która odpowiedziała: „ Te nowe bardzo mi się 
podobają, ponieważ są ładne, czyste i zadbane, lecz nie podoba mi się to, że inni uczniowie niszczą je, a sami 
później z nich korzystają. Uważam także, że gdyby wszystkie toalety zostały wyremontowane, nasza szkoła  
wyglądałaby bardzo ładnie.” 

Natomiast naszej byłej wychowawczyni - pani Małgorzacie Pabian zadałem pytanie: Co sądzi pani o 
tym, że uczniowie naszej szkoły niszczą toalety? Pani odpowiedziała: „Nie podoba mi się to, ponieważ toalety 
są to miejsca publiczne, z których korzysta duże grono osób  i nie należy ich niszczyć. Uczniowie pewnie nie 
niszczą swoich toalet w domu, więc takie zachowania powinni przenieść do szkoły.” 
 
Czas na wnioski 
 Po skończonych rozmowach zebrałem wszystkie odpowiedzi w jedną całość i powstał z tego ten oto 
artykuł. Dzi ęki warsztatom dowiedziałem się także, jak wiele czasu potrzeba na napisanie tekstu przez 
dziennikarza. Aby być rzetelnym, należy zbadać dane zagadnienie z wielu stron i nie wyciągać pochopnych 
wniosków.  
 Ale to jakby jedna strona tego zagadnienia. Patrząc na poruszany temat uważam, że uczniowie 
powinni bardziej szanować szkolne mienie, w kulturalny sposób korzystać z toalet, a nie narzekać, że w 
niektórych z nich jest nieładnie. Szkoła wydaje bardzo dużo pieniędzy na utrzymanie sanitariatów i ich 
remonty. Te kwoty można by przeznaczyć na zupełnie inne cele, które posłużyłyby wszystkim.  

Zawsze łatwiej jest szukać winy w innych, niż  zastanowić się nad swoim zachowaniem. A przecież w 
swoim domu nie niszczymy wszystkiego, co stanie nam na drodze.  
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