
„...historia nie jest bigosem...” 
 
 

Rozmowa z Panią Elżbietą Wierzbicką, nauczycielką historii. 
("Wywiad miesiąca", gazeta szkolna "Żak", nr 8, wrzesień 2001) 

 
 

Iwona Milewska: Kilka dni temu rozpoczął się nowy rok szkolny. Czy cieszy się Pani z powrotu do 

pracy? 

Pani Elżbieta Wierzbicka: Bardzo lubię wakacje. Wtedy mogę sobie pozwolić na wypoczynek. 

Chętnie opalam się, kąpię, zbieram grzyby. Wraz z rodziną urządzamy wycieczki krajoznawcze. 
Szczególnie lubię snuć się po uliczkach owianych historią. Wczuwam się wtedy w dawne czasy, wy-

obrażam sobie, jak żyli nasi przodkowie. Jednak urlop się skończył i czas wracać do pracy. Zapewne 

fakt ten nie wprowadza mnie w stan euforii, jednak jestem zadowolona przynajmniej z dwóch przy-
czyn. Po pierwsze: bardzo lubię pracę z dziećmi, a także z młodzieżą, bo przecież uczniowie gimna-

zjum to już młodzież. Ponadto cieszę się w ogóle, że pracuję, bo przecież sytuacja na rynku pracy jest 

bardzo trudna. 

I.M.: Jakie są Pani wrażenia po kilku dniach pracy w naszej szkole? 
P.E. Wierzbicka: Wszelkim zmianom towarzyszy niepokój. Po 17 latach pracy w jednej szkole mia-

łam rozpocząć nauczanie w tutejszym gimnazjum. Zastanawiałam się czy uda mi się zaaklimatyzo-

wać. Mija trzeci tydzień pracy, a czuję, że będzie to łatwiejsze niż przypuszczałam. Pomagają mi w 
tym zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Wszyscy są bardzo mili, sympatyczni i uśmiechnięci. 

I.M.: Gdzie wcześniej Pani pracowała? 

P.E. Wierzbicka: Po ukończeniu szkoły w 1984 roku, podjęłam pracę w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Łukowie. Tam pracowałam aż do września tego roku. 

I.M.: „Historia jest bigosem, ciężkostrawną zbieraniną nie tylko z całego tygodnia, ale z lat wielu 

tysięcy.” Można się w tym pogubić. Czy pamięta Pani jakąś śmieszną sytuację związaną z taką po-

myłką? 
P.E. Wierzbicka: Nie jest łatwo poruszać się w czasie historycznym. Jednak, żeby się zajmować hi-

storią, trzeba nabyć tę umiejętność. Jeśli umie się wydarzenia z przeszłości ułożyć chronologicznie, 

wtedy historia nie jest bigosem, nie trzeba jej „wkuwać”, wystarczy ją zrozumieć. Staje się wówczas 
nauką, którą się lubi. 

I.M.: A czy Pani zdarzyło się kiedyś pomylić daty lub pojęcia? 

P.E. Wierzbicka: Nie ma ludzi nieomylnych. Być może kiedyś się pomyliłam, jednak gdybym za-
uważyła pomyłkę, na pewno bym ją korygowała. 

I.M.: W „Sposobie na Alcybiadesa” uczniowie zagadywali nauczyciela wprowadzając tzw. DRYF. 

Czy z panią również można „podryfować”? 

P.E. Wierzbicka: Nie wiem czy powinnam się do tego przyznać. Jeśli to zrobię będziecie próbowali 
mnie zagadywać. Uprzedzam jednak, że nie będzie to łatwe. 

I.M.: Czy ma pani ulubioną postać historyczną? 

P.E. Wierzbicka: Wprawdzie daleka jestem od teorii Machiavellego, ale zawsze cenię ludzi, którzy 
potrafią wytrwale dążyć do wytyczonego celu. Należy jednak przemyśleć, jak to zrobić. Dlatego cenię 

np. Kazimierza Wielkiego. Osiągnięć, jakich dokonał jest zbyt wiele, aby je tutaj wyliczać. Ważne 

jest, że nie dokonał tego na drodze wojen, jak to zwykle robiono w jego czasach. Jego wielkość pole-

gała na tym, że był zręcznym dyplomatą i dobrym gospodarzem. 
I.M.: Jeszcze jedno pytanie. Jak Pani spędziła wakacje? 

P.E. Wierzbicka: Wakacje spędziłam tak, jak już powiedziałam. Wyjeżdżałam nad jezioro, nad rzekę. 

Kąpałam się. Lubię kąpiele nie tylko w wodzie, ale również słoneczne, więc opalałam się, chodziłam 
do lasu, zbierałam jagody, grzyby... 

I.M.: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wielu sukcesów w nowej pracy. 

P. E. Wierzbicka: Dziękuję bardzo. 



Z Panią Elżbietą Wierzbicką 

- nauczycielką historii  

rozmawiała uczennica kl. IIIb I.Milewska. 
 


