
"Marzenie... spełnia się - powstaje  
piękne gimnazjum..." 

 

Rozmowa z Panią Wiesławą Modzelewską 
- dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Karniewie. 

 
("Wywiad miesiąca", gazeta szkolna "Żak", nr 38,  

wrzesień 2004) 
 

 

Milena Bieńkowska: Czy na początek, może nam Pani powiedzieć o sobie kilka słów? 

Pani Wiesława Modzelewska: Od dziecka mieszkam w Karniewie. Jestem emocjonalnie 

związana z naszą miejscowością. Dlatego wszystko co się tutaj dzieje jest dla mnie bardzo 

ważne. Mam męża Bogdana, syna Jarosława - studenta trzeciego roku Politechniki War-

szawskiej oraz córkę Katarzynę - studentkę pierwszego roku Akademii Medycznej w War-

szawie. 

M. Bieńkowska: Jakie wykształcenie trzeba mieć, aby zostać dyrektorem szkoły? 

P. W. Modzelewska: W 1985 roku zostałam vicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Kar-

niewie, później vicedyrektorem Zespołu Szkół, a od 2001 roku jestem dyrektorem Publicz-

nego Gimnazjum w Karniewie. Aby zostać dyrektorem, trzeba mieć wyższe wykształcenie  

i kurs zarządzania oświatą. Te warunki spełniałam, przystępując do konkursu, dodatkowym 

atutem było doświadczenie. 

M. Bieńkowska: Dom, dużo obowiązków w szkole. Jak znajduje Pani na to czas? 

P. W. Modzelewska: Tak, rzeczywiście w tym roku szkolnym miałam mało czasu na spra-

wy domowe. Mam jednak wspaniałą i wyrozumiałą rodzinę, która przejęła część moich do-

mowych obowiązków, abym swój czas mogła poświęcić szkole. Budowa gimnazjum, wypo-

sażenie sal lekcyjnych, kuchni, sali gimnastycznej to wszystko pochłaniało dużo czasu. Po-

mimo to musiałam znaleźć czas dla mojej córki, która zdawała maturę, a później egzaminy 

na studia. 

M. Bieńkowska: Nowy budynek gimnazjum powstał w bardzo szybkim tempie. Skąd bierze 

Pani siły, by wytrwać w swych zamierzeniach? 

P. W. Modzelewska: Jestem dumna, że na moich oczach budynek rósł i piękniał. To doda-

wało mi sił. Będę szczęśliwa, że młodzież z tak małej miejscowości będzie miała europejski 

standard do zdobywania wiedzy (klasy, wyposażenia, sala gimnastyczna). Skąd biorę siły? 

Opatrzność Boża - wspiera i pomaga. Stąd niemożliwe staje się możliwe. 

Milena Bieńkowska: Jak udało się Pani pozyskać sponsorów do tak drogiej inwestycji? 

P. W. Modzelewska: Od początku znalazłam zrozumienie u wielu osób, dla których dobro 

szkoły jest najważniejsze. Szczególnie cieszę się ze współpracy z panem wójtem J. A. Stopą, 

który zawsze służy mi radą, pomocą i wsparciem. Wdzięczna jestem również rodzicom za 

ich pomoc i zaangażowanie. Bez nich oraz wszystkich nauczycieli nie zrobilibyśmy tak wie-

le. 

Milena Bieńkowska: Przed nami rozpoczęcie roku szkolnego. Czy chciałaby Pani przeka-

zać uczniom jakieś wskazówki? 

P. W. Modzelewska: To bardzo ważna chwila dla całej społeczności szkolnej. Od pierwsze-

go września będziecie się uczyć w nowym, pięknym budynku. Ten dzień, to również nadanie 

imienia naszej szkole Jana Pawła II. Kim jest nasz patron, nie muszę wam przypominać. Na 

waszym pokoleniu spoczywa budowa czasów, które nadchodzą. Więc chciałabym, byście 

wykorzystali ten czas na solidną naukę. Ku dorosłości, przez tajniki wiedzy poprowadzi was 

doświadczona kadra nauczycieli i wychowawców. Nie straćcie czasu przeznaczonego na 



naukę, wykorzystujcie bazę, warunki szkoły i pomoc nauczycieli do zdobycia wiedzy. Roz-

wijajcie wszechstronnie zdolności w kółkach zainteresowań. Bądźcie aktywni w szkole. 

Wykorzystajcie jak najlepiej trzy lata pobytu w gimnazjum. Wiedza bowiem otwiera hory-

zonty i pomaga człowiekowi udoskonalać się wewnętrznie. Uhonorowanie naszej społeczno-

ści imieniem naszego Wielkiego Rodaka powinno stanowić zobowiązanie do coraz lepszej 

pracy i uzyskiwania jak najlepszych wyników nauczania i odpowiedniego zachowania. 

Milena Bieńkowska: Jaka jest Pani wizja odnośnie przyszłości polskich szkół w Unii Euro-

pejskiej? 

P. W. Modzelewska: Uważam, że główny nacisk w programie nauczania powinien być po-

łożony na naukę języków obcych, szczególnie tych uży-wanych w strukturach europejskich 

(język angielski, niemiecki, francuski). Obecnie mamy wiele zaległości, jeżeli chodzi o po-

ziom znajomości języków, szczególnie w zakresie konwersacji. Bez możliwości porozu-

miewania się rozwój gospodarczy nie będzie przebiegać we właściwym tempie. Nie jest ta-

jemnicą, że nasze problemy na rynku pracy można rozwiązać dzięki możliwości pracy  

w innych państwach członkowskich. Poza tym zadaniem szkoły powinna być praca  

z uczniem szczególnie uzdolnionym. Dzięki wspieraniu i pomocy tym młodym ludziom uzy-

skamy w przyszłości wysokiej klasy naukowców i specjalistów. To oni zapewnią naszej go-

spodarce szybszy rozwój i nowatorskie rozwiązania. 

Milena Bieńkowska: Pani największe marzenie... 

P. W. Modzelewska: Marzenie... spełnia się - powstaje piękne gimnazjum i ... nareszcie 

urlop!!! 

Milena Bieńkowska: Co uważa Pani za swój dotychczasowy sukces, a co za porażkę? 

P. W. Modzelewska: Sukcesów tych dużych i tych małych jest sporo, z każdego bardzo się 

cieszę. Moim największym sukcesem jest rodzina. To właśnie ich sukcesy cieszą mnie naj-

bardziej. W sferze zawodowej cieszą mnie sukcesy moich uczniów. Jestem szczęśliwa, że 

mogę pracować z tą właśnie grupa nauczycieli, którzy mnie nigdy nie zawiedli. I dlatego 

mogliśmy razem przygotować tę piękną uroczystość.  

Milena Bieńkowska: Jak godnie wkroczyć w dorosłość? Czy zna Pani dobry i sprawdzony 

sposób? Prosimy o radę. 

P. W. Modzelewska: W dorosłość trzeba wkroczyć mądrze. Mieć zainteresowania, rozwijać 

się. Mieć oparcie wśród rodziców, nauczycieli i wychowawców, wspaniałych przyjaciół. 

Uczyć się i BYĆ SOBĄ.  

Milena Bieńkowska: Jak wspomina Pani swoje dzieciństwo? Jaką była Pani uczennicą? 

P. W. Modzelewska: Mam wspaniałe rodzeństwo, z którym spędziłam cudowne dzieciń-

stwo. Byłam bardzo dobrą uczennicą. Lubiłam się uczyć, szczególnie matematyki i biologii.  

Milena Bieńkowska: Czy w galerii sławnych ludzi jest postać, która, pani zdaniem zasługu-

je na podziw i szacunek? 

P. W. Modzelewska: Bez wątpienia Ojciec Święty - Jan Paweł II. Człowiek, który zmienił 

oblicze Ziemi. Jestem dumna i szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w spotkaniu z Papieżem 

w marcu 2004 roku i prosić o błogosławieństwo dla naszej szkoły. 

Milena Bieńkowska: Jak przebiegała wycieczka "śladami Papieża"? 

P. W. Modzelewska: Odwiedziliśmy wiele miejsc, które naznaczone są obecnością Ojca 

Świętego. Wadowice - to miejsce najbliższe sercu Papieża. Dom rodzinny, chrzcielnica w 

kościele, ulubione miejsca - rozpoczęły szlak naszej wędrówki. Zwiedziliśmy też miejsca 

ukochane przez Jana Pawła II - Częstochowę - gdzie oddał się w opiekę Matce Bożej, Kra-

ków, Łagiewniki, Kalwarię Zebrzydowską, Zakopane... To były niezapomniane chwile. 

Milena Bieńkowska: Czy mogłaby Pani opowiedzieć coś o pielgrzymce do Rzymu? 

P. W. Modzelewska: Pielgrzymka do Rzymu - to prawdziwa uczta dla ducha i ciała. 31 

marca 2004 roku uczestniczyłam w środowej audiencji generalnej i prosiłam o apostolskie 

błogosławieństwo Ojca Świętego dla społeczności naszego gimnazjum. Brałam również 



udział w XIX Światowym Dniu Młodzieży, który odbywał się na Placu Św. Piotra w Rzymie 

w obecności Jana Pawła II. Niezapomnianym przeżyciem dla mnie był pobyt w kościele św. 

Andrzeja na Kwirynale, gdzie zgromadzone są pamiątki i relikwie św. Stanisława Kostki - 

Patrona Młodzieży. Ogromną przyjemnością było również zwiedzanie Wiecznego Miasta  

i Watykanu. To była podróż mojego życia. Chwile tam spędzone na zawsze pozostaną w 

moim sercu i pamięci. 

Rozmawiała: Milena Bieńkowska z IIIc 

 

 

 

 

 


