
„Uwielbiam wycieczki na wydmy...” 
 
 
 

Rozmowa z Panią Eweliną Niedziałko - nauczycielką języka niemieckiego. 
("Wywiad miesiąca", gazeta szkolna "Żak", nr 28, wrzesień 2003) 

 
 

Milena Bieńkowska: Jest Pani nowym nauczycielem w naszej szkole. Proszę nam coś o sobie powie-

dzieć. 

P. Ewelina Niedziałko: Nazywam się Ewelina Niedziałko, mam 23 lata. Uczę w tej szkole języka 
niemieckiego. Mieszkam wraz ze swą babcią w Makowie Mazowieckim. Rodzice wraz z młodszym 

ode mnie o dwa lata bratem mieszają w Dąbrowie Górniczej. Moją pasją są wycieczki górskie, zwie-

dzanie miast, zabytków i poznawanie różnych kultur. 

M. Bieńkowska: Jaką szkołę trzeba ukończyć, żeby nauczać języka niemieckiego? 
P. E. Niedziałko: Szkołą, która daje takie przygotowanie do nauki języka niemieckiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest nauczycielskie kolegium języków obcych. 

Takie kolegia są m.in. w Ciechanowie, Ostrołęce. Podlegają pod uniwersytety, na których można stu-
diować germanistykę. 

M. Bieńkowska: Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 

P. E. Niedziałko: Uważam go za interesujący i ciekawy. Co roku przychodzą nowi uczniowie, którzy 

mają fascynujące plany, ważne cele do zrealizowania. Tu nigdy nie dopadnie mnie monotonia, ciągle 
coś się dzieje. Od nauczycieli taki stan rzeczy wymaga nieustannego dokształcania się, gdyż wiedza 

nabyta na studiach jest czasem niewystarczająca. 

M. Bieńkowska: Jak ocenia Pani zapał uczniów do nauki języka niemieckiego? 
P. E. Niedziałko: Największym zapałem pałają uczniowie klas pierwszych. Są zawsze przygotowani 

do lekcji, aktywni. Większość postawiła sobie na początku roku jakieś cele i teraz do nich dąży. Tro-

chę mniejszym zapałem pałają uczniowie klas drugich, lecz to nie oznacza, że są to uczniowie nie-
zdolni. Wręcz przeciwnie, są zdolni i inteligentni. 

M. Bieńkowska: Jaki jest według Pani idealny uczeń? 

P. E. Niedziałko: Uczeń idealny to uczeń punktualny, systematyczny, uporządkowany. Uczeń, który 

ma sprecyzowany cel, plany na przyszłość i próbuje je realizować. To uczeń, dla którego nauka jest 
czymś ważnym w życiu, ale także uczeń aktywny poza szkołą, który wykazuje się specjalnymi zdol-

nościami. Idealnego ucznia charakteryzuje kultura osobista i szacunek do siebie, rówieśników i star-

szych. 
M. Bieńkowska: Cofnijmy się w przeszłość. Jaką była Pani uczennicą? 

P. E. Niedziałko: Z natury jestem właśnie systematyczna i uporządkowana. Zapewne te cechy mają 

wpływ na moją osobowość. Bardzo lubiłam i lubię się uczyć, gdyż sprawia mi to radość. Pamiętam, że 
zawsze wraz z grupą kolegów i koleżanek podejmowałam jakiś pomysł i próbowałam go zrealizować. 

Taki stan rzeczy sprawiał mi satysfakcję. 

M. Bieńkowska: Co oprócz wycieczek lubi Pani robić w wolnych chwilach? 

P. E. Niedziałko: Lubię morze. Pobyt nad wodą u mnie nie ogranicza się do leżenia na plaży. Uwiel-
biam wycieczki na wydmy, latarnie morskie. To dość męczące zajęcie. Mnie jednak daje satysfakcję i 

zadowolenie. Gdy mam wolną chwilkę lubię przede wszystkim pływać, jeździć na rowerze. Moją 

pasja jest też siatkówka. Ostatnio trochę zaniedbałam ten sport, ale postaram się to naprawić. 
M. Bieńkowska: Jakim mottem kieruje się Pani w życiu? 

P. E. Niedziałko: Moje motto to słowa Jana Pawła II: ,,Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, 

lecz przez to kim jest”. 

M. Bieńkowska: 11 IX minęła druga rocznica zamachu na World Trade Center. Co myśli Pani o tym 
wydarzeniu? 

P. E. Niedziałko: Było to straszne. Przykre jest to, że nie potrafimy wyciągnąć wniosków z przeszło-

ści. Zarówno XVII jak i XVIII w. był bogaty w różne wojny lecz nie były one tak straszne, gdyż 
człowiek nie znał broni nuklearnej i nie miał takich pomysłów. Smutne jest, że człowiek człowiekowi 

stał się wilkiem a historia przestała być nauczycielką życia. 



M. Bieńkowska: Bardzo dziękuję. 
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