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Iwona Milewska: Proszę coś o sobie powiedzieć. 

Pani Zenona Żychowska: Pracuję w tej szkole dwudziesty czwarty rok, od momentu, kiedy szkoła 

podstawowa (w 1978 roku) miała zostać przemieniona na "dziesięciolatkę". Po kilku latach okazało 
się, że jest to nierealne i powróciliśmy do starego systemu ośmiu klas. Obecnie już drugi rok pracuję 

jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Karniewie. Wychowałam się na wsi i jestem z tego 

dumna. Nie wstydzę się swojego chłopskiego pochodzenia. Pochodzę zza Płońska, ze wsi Kozarzewo, 
gmina Naruszewo. Po ukończeniu ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zaworowie kontynuowałam 

naukę w LO w Wyszogrodzie. Później zdałam egzamin do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która po-

tem została zamieniona na Wyższą Szkołę Rolniczo - Pedagogiczną. W 1978 roku ukończyłam studia 
na wydziale rolniczym, kierunek biologia. Ukończyłam też Studium Terapii Pedagogicznej i pody-

plomowe studia na Wydziale Wychowania Fizycznego im. Pawła Włodkowicza w Płocku. 

           Jestem mężatką, mam dwóch dorosłych synów. Jeden w tamtym roku zdał maturę, w tej chwili 

jest w Wadowicach, odbywa nowicjat. Natomiast drugi syn, młodszy, jeszcze nie ukończył 19 lat, 
uczęszcza do IV kl. liceum, w tym roku będzie zdawał maturę. Jeżeli Bóg pozwoli, to pójdzie na stu-

dia. Mój mąż w tej chwili nie pracuje, jest rencistą. 

I.M.: Uczy Pani biologii i wychowania fizycznego. Jak to się stało, że została Pani nauczycielką? 
Kiedy ta myśl pojawiła się w Pani życiu? 

P. Z. Żychowska: Od najmłodszych lat marzyłam, żeby być nauczycielką. Tak jak małe dziewczynki 

uczą swoje lalki, krzyczą, tupią czasami... Chyba bardziej marzyłam o matematyce, niż o biologii, ale 

może ze względu na opowieści innych bałam się tego przedmiotu. Postanowiłam zdawać na biologię, 
na egzaminie zdobyłam dziesiąte miejsce. Myślę, że zawód nauczyciela jest trudny, ale daje satysfak-

cję. Nie od razu, ale po jakimś czasie. Zostają takie piękne wspomnienia: " O! Tego to uczyłam i oka-

zuje się że ukończył studia, ten został lekarzem, a ten księdzem czy jeszcze kimś". To nie to samo, co 
przewracanie w papierach i uzupełnianie jakiś rubryk. Mamy tutaj do czynienia z młodzieżą i czło-

wiekiem. Od najmłodszych lat patrzymy na jego wzrost i rozwój, zarówno umysłowy jak i emocjonal-

ny, fizyczny. To piękna rzecz, której nic nie zastąpi. Ja na przykład nigdy nie zmieniłabym mojego 
zawodu na jakiś inny. Spełniły się moje marzenia i jestem dumna z tego, że osiągnęłam to, co chcia-

łam. Marzeniem mojej mamy było to, żebym została położną. Twierdziła, że to bardzo piękny zawód, 

ponieważ pomaga innym ludziom przyjść na świat. Tak mi podpowiadała, ale ja wybrałam inną drogę, 

tę o której marzyłam. 
I.M.: Jeśli zaczynamy nowy etap w życiu, np. nową pracę, to wyobrażamy sobie jak to będzie. Jak to 

było w Pani przypadku? Czy coś Panią rozczarowało, zaskoczyło... ? 

P. Z. Żychowska: Myślę, że marzenia się spełniają, może nie zawsze w stu procentach, ale jeżeli ktoś 
bardzo chce czegoś dokonać, to na pewno to osiągnie choć czasami musi ciężko pracować. W życiu 

najważniejsza jest wytrwałość w dążenie do celu. 

I.M.: Jakie cechy, według Pani powinien posiadać dobry nauczyciel i dobry uczeń? 
P. Z. Żychowska: Przede wszystkim powinien... umieć wczuć się w rolę ucznia, postawić się na jego 

miejscu… Inaczej pracuje nauczyciel w szkole średniej, inaczej w gimnazjum, a jeszcze inaczej w 

szkole podstawowej. Trzeba "rozumieć" i być reformowalnym. Kiedyś mój syn powiedział do mnie 

"Mamo, ty to skończyłaś, tamto skończyłaś i potrafisz się zmieniać". Uważam, że bardzo ważne jest 
żeby czasami nie popaść w taki "konflikt starości". Jeżeli tak się stanie, moim zdaniem, nauczyciel 

powinien zmienić zawód. Przede wszystkim pedagodzy nie mogą narzucać ani swojej wyższości, ani 

tego, że "ja mam takie albo inne doświadczenia...". Każdy przeżywa swoje życie indywidualnie i uczy 
się na błędach. Myślę, że zarówno rodzice jak i nauczyciele chcieliby mieć idealne dzieci, uczniów... 



Nie jest to jednak takie proste. Nauczyciel powinien być wyrozumiały. Poza tym chyba powinien 

zdawać sobie sprawę, że kiedyś też był uczniem, popełniał błędy... Uważam również, że powinno być 

cenione zdanie ucznia, ale wtedy, kiedy potrafi wyjaśnić i obronić swoją rację, a nie na zasadzie "nie 
tak!". Cenię w ludziach szczerość. Myślę, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele powinni być wobec 

siebie szczerzy. Nie lubię, wręcz nienawidzę kłamstwa... Sama również nie potrafię kłamać. Niech coś 

będzie przykre, ale prawdziwe. Każdy popełnia błędy, ale dużą sztuką jest umieć się do tego przyznać. 
Taki jest świat, tak się uczymy, wychowujemy… Nauczyciel w miarę możliwości nie powinien po-

magać uczniowi. Ważne jest, aby uczeń był sobą. Bardzo lubię tych, którzy są energiczni. Łatwiej 

pracować z osobą, która ma temperament, jest żywa, impulsywna. 

I.M.: Czy ma Pani ideał nauczyciela, którego wspomina pani bardzo ciepło i chciałaby Pani, aby 
uczniowie w taki właśnie sposób wspominali w przyszłości Panią?  

P. Z. Żychowska: Marzę, żeby mnie dobrze wspominano, choć zdaję sobie sprawę, że nie jestem 

idealna… Jeśli chodzi o wspomnienia… Kiedyś bardzo lubiłam moją panią od matematyki, z liceum. 
Konkretna, rzeczowa, "nieczepialska"... Jeżeli uczeń umiał, to umiał, nie - to trudno.... Było to zała-

twiane raz na zawsze. Nigdy nie padało stwierdzenie: "bo ty tam kiedyś nie umiałeś, to jesteś taki albo 

inny". Ze szkoły podstawowej bardzo dobrze wspominam moją wychowawczynię z IV klasy. Myślę, 
że ta pani przypominała mi moją mamę... To był dla mnie wzór. Zawsze mogłam jej wszystko powie-

dzieć. Pamiętam również, że często nas chwaliła, za drobne rzeczy, że powiedzieliśmy komuś "dzień 

dobry", że jesteśmy grzeczni, że nie ma na nas skarg itd. Małe dziecko potrzebuje opiekuńczości... 

Kiedyś dyskutowałam z moim synem na temat charyzmatów, jakie posiada człowiek i powiedziałam, 
ze ja to chyba żadnego nie mam. Wtedy on powiedział: "Mamo, jesteś opiekuńcza w stosunku do nas i 

do uczniów". Myślę, że powiedział prawdę. Szczególnie widać to na wycieczce. Nie wiem czy to do-

brze, czy źle, ale tak jest. Takiego idealnego wzorca z liceum raczej nie wspominam… to już inna 
szkoła. Tam każdy powinien być indywidualnością. Myślę, że jeżeli dziecko w młodszych klasach 

polubi swoją panią, to jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości wybierze ten zawód.  

I.M.: Często my - uczniowie, na lekcji biologii widujemy Panią w eleganckich strojach, a za godzinę 

na wychowaniu fizycznym ma Pani strój sportowy. A prywatnie lubi Pani ubrania "na luzie" czy bar-
dziej eleganckie? 

P. Z. Żychowska: Kiedyś, gdy tylko rozpoczęłam pracę prawie nigdy nie ubierałam się w spódnicę. 

Spodnie, bluza, to było dla mnie normalne… Pamiętam znajomego, który powiedział, że chyba mam 
krzywe nogi, dlatego chodzę cały czas w spodnich… W domu bardzo często przebieram się w strój 

sportowy, ponieważ jest wygodny. Gdy gdzieś wychodzę, zakładam spódnicę. Bardzo lubię dziew-

czyny w krótkich spódnicach, nie króciusieńkich, ale w krótkich… 
I.M.: Mówią, że "w zdrowym ciele, zdrowy duch". Pani jako nauczyciel biologii i wychowania fi-

zycznego na pewno ma na ten temat fachowe zdanie. Czy zgadza się Pani z tym przysłowiem? 

P. Z. Żychowska: Na pewno. Kiedy patrzę na uczniów siedzących na lekcjach... Wystarczy tylko 

odpowiednio spojrzeć na ucznia, zaraz siada prosto. Nie wiemy, że sami sobie robimy krzywdę. 
Chciałabym wrócić do czasów komunistycznych, może będę za to skrytykowana, ale wtedy, przy-

najmniej od czasu do czasu nauczyciele prowadzili ćwiczenia śródlekcyjne. Wcale nie było to takie 

złe… Kiedy np. siedzi się nad jakimś zadaniem, a po dziesięciu minutach kazano by nam tylko wstać, 
wspiąć się na palce i usiąść z powrotem… jest już zupełnie inaczej. Teraz nie prowadzimy tych ćwi-

czeń. Myślę, że przestajemy też dbać o nasze zdrowie. Popieram to, że były cztery godziny wychowa-

nia fizycznego, niestety czwarta lekcja została zabrana. Nie mamy również sprzętu, odpowiednich 
warunków. Sale lekcyjne są małe, nieprzewietrzane… wystarczy wyjść na korytarz podczas przerwy. 

Tłok, po prostu ciasnota. Latem uczniowie narzekają "że każą zejść na powietrze". Ale to nie dla czy-

jegoś widzimisię, tylko dla waszego dobra. Jeżeli pochodzimy troszeczkę po świeżym powietrzu, na 

pewno poczujemy się lepiej. Nie chciałabym jednak, aby to, co powiedziałam, było rozumiane w ten 
sposób, że ja uczę wychowania fizycznego i za wszelką cenę "w-f". Po prostu dla zdrowia. A jeśli 

chodzi o sporty wyczynowe, to tylko dla wybrańców. Tych, którzy to lubią. Chciałabym zaapelować 

do wszystkich, żeby dbać o higienę umysłową i przede wszystkim wietrzyć klasy. 
I.M.: Ma Pani bardzo szczupłą sylwetkę. Proszę powiedzieć czy zna Pani dietę-cud? 

P. Z. Żychowska: Nie, diety cud nie znam. 

I.M.: A może chociaż jakąś nie-cud? 

P. Z. Żychowska: Chyba nie. Normalnie jem jak wszyscy. Lubię, bardzo lubię słodycze… naprawdę. 
Gdy ktoś mówi, że nie słodzi herbaty albo kawy… ja bym czegoś takiego nie wypiła. Myślę, że jest to 



uwarunkowane genetycznie. Nie objadam się, ale również nie głodzę. Może dlatego, ze bardzo szybko 

chodzę. Myślę, że zależy to też od trybu życia. Poza tym dieta powinna być urozmaicona. Warzywa, 

owoce, a nie jakieś wyjątkowo tłuste rzeczy. Zresztą w naszej szkole są dziewczęta, które są bardzo 
szczupłe, wysokie i im żadne diety nie są potrzebne.  

I.M.: Czy prywatnie interesuje się Pani sportem? 

P. Z. Żychowska: Bardzo lubię jazdę figurową na łyżwach, poza tym lubię piłkę siatkową. To jest 
taki bardzo kulturalny sport, brak bezpośredniego kontaktu między zawodnikami. Natomiast, może 

trochę zawiodę chłopców, ale nie bardzo kocham piłkę nożną. Zawsze kojarzy mi się z brutalną grą. 

W ogóle nie lubię boksu. Koszykówkę jeszcze w miarę. Lubię za to wszelkiego rodzaju sporty arty-

styczne np. taniec z maczugami, ze wstążką, z kołem. Myślę, że jak każdy Polak cieszę się, gdy wy-
grywa np. Adam Małysz, czy inny reprezentant naszego kraju. 

I.M.: No właśnie. Niedawno wszystkie oczy zwrócone były na Adama Małysza, który zdobył srebrny 

i brązowy medal. Jedni się cieszą, inni są zawiedzeni. A jak Pani dobiera drugie i trzecie miejsce Po-
laka? 

P. Z. Żychowska: W ogóle podziwiam tego człowieka. Jego obciążenie psychiczne było straszne. 

Wszyscy na siłę chcą złota. Przecież to nie jest maszyna do zdobywania medali! Kochani! To zwykły 
człowiek. Pracował, ileś tam miesięcy, ćwiczył i na pewno chciałby być mistrzem, zdobyć złoty me-

dal, ale cieszmy się z tego, co mamy. Zrobił bardzo dużo. Cieszę się, bo myślę, że po 30 latach zdobyć 

dwa medale, to jest coś. Przecież nie możemy żądać od ludzi, nie wiadomo czego. To tak, jakby od 

ucznia słabego żądać, żeby miał szóstkę. Ten człowiek zrobił dużo, bardzo dużo. W tamtym roku 
piękne osiągnięcia, w tym roku dobre osiągnięcia. Trzecie i drugie miejsce- dla mnie to wspaniale! 

Nie można traktować ludzi jak przedmioty. Przecież komputer też się zepsuje, a człowiek? 

I.M.: Zbliża się Dzień Zakochanych. Czy ten dzień jest dla Pani szczególny, czy zwykły, jak każdy 
inny? 

P. Z. Żychowska: Kiedy ja chodziłam do szkoły nie było tego święta. Za moich czasów były typowe 

święta socjalistyczne. Troszeczkę inaczej zostałam wychowana, przyzwyczajona. Na przykład pięk-

nym świętem wiążącym się z tulipanem był Dzień Kobiet, 1 maja, 22 lipca. Te święta w tej chwili już 
nie istnieją. Myślę, że dla młodych ludzi jest to piękne, a dla mnie owszem! Myślę, że z czasem się 

przyzwyczaję. 

I.M.: Czy ma Pani jakąś złotą myśl o miłości? 
P. Z. Żychowska: Moim zdaniem miłość powinno poprzedzać przede wszystkim zaufanie i przyjaźń. 

Bez zaufania i zrozumienia nigdy nie będzie miłości. Należy odróżnić zauroczenie człowiekiem, bo 

jest ładny, bo ładnie tańczy od miłości. Potem, z wiekiem przychodzi czas na refleksję: czy ten czło-
wiek jest dla mnie i czy pomoże mi w trudnych chwilach? W bólu, smutku, czy będzie dzielił radość? 

Jeśli tak, to na pewno jest to prawdziwa miłość. 

Z Panią Zenoną Żychowską 

rozmawiała uczennica kl. IIIb I.Milewska. 
 


