
„Niemała mądrość mądrze mówić, 
lecz największa mądrze czynić.” 

 
Rozmowa z Panią Ewą Balińską, 

opiekunką szkolnej świetlicy. 
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Paulina Kołakowska: Proszę przybliżyć nam swoją osobę. 

Pani Ewa Balińska: Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Mam 

męża i córkę. W wolnych chwilach bardzo lubię podróżować z najbliższymi. Moje hobby to 

sport. 

P.K.: Jaka była Pani droga do pracy w naszej placówce? 

P.E.B.: Trudna, ze względu na masowe bezrobocie, jakie panuje w naszym kraju. Ukończy-

łam pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą, bo to mnie naprawdę interesuje. Kocham pracę 

z dziećmi i młodzieżą. Oni są przyszłością narodu.  

P.K.: Czy lubi Pani swoją pracę? 

P.E.B.: Bardzo lubię pracować z dziećmi i młodzieżą. Potrafię mobilizować i rozbudzać wy-

obraźnię oraz zainteresowania. Przez to mogę zdobyć nowe doświadczenia. 

P.K.: Jak ocenia Pani uczniów naszej szkoły? 

P.E.B.: Każdy ma swoje lepsze lub gorsze dni. Czasami potrafią rozbawić do łez, czasami 

potrafią przysporzyć niemało zmartwień. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy ma prawo popełnić 

błąd. Ogólnie jesteście zdyscyplinowaną młodzieżą i potraficie dać z siebie wiele. 

P.K.: Jaką była Pani uczennicą? 

P.E.B.: „Żeby się nie przechwalać”- powiem krótko - średnią. 

P.K.: Czy warto się uczyć? 

P.E.B.: Uważam, że nauka to podstawa naszej egzystencji. Byśmy mogli poprawnie funkcjo-

nować w społeczeństwie, ciągle musimy dążyć do zdobywania nowych doświadczeń. Jednym 

słowem proces uczenia się trwa przez całe życie. 

P.K.: Czym zajmuje się Pani poza pracą w swoim zawodzie? 

P.E.B.: Niestety, tego czasu mam niewiele. Mam rodzinę, więc moje zajęcia polegają na pra-

niu, sprzątaniu i gotowaniu. W wolnym czasie lubię czytać książki. 

P.K.: Jakie cechy ceni Pani wśród uczniów? 

P.E.B.: Nie lubię oszukaństwa i bezczelności. Cenię ludzi skromnych, delikatnych i toleran-

cyjnych. 

P.K.: Co jest ważne w życiu? 

P.E.B.: Trudne pytanie. Najważniejsza jest dla mnie rodzina i zdrowie. Choć praca zalicza się 

do równie ważnych elementów mojego życia. 

P.K.: Jakie motto przyświeca Pani w życiu? 

P.E.B.: „ Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa mądrze czynić”. 

P.K.: Czy jest postać, którą Pani szanuje i podziwia? 

P.E.B.: Postać, która zasługuje na szacunek i jest pełna podziwu to patron naszej szkoły - Jan 

Paweł II. Myślę, że nie muszę komentować, tego iż jest Wielki. 

P.K.: Jakie są Pani marzenia? 

P.E.B.: Spełnić się w roli nauczyciela i móc dalej pracować z młodzieżą. 

P.K.: Czy praca z młodzieżą, Pani zdaniem, jest trudna? 

P.E.B.: Każda praca jest trudna, jeśli chcemy ją sumiennie wykonywać. 

P.K.: Jaki jest Pani ideał człowieka? 



P.E.B.: Człowiek kochający życie, życzliwy dla ludzi, uczciwy, pracowity, któremu zawsze 

towarzyszy pogoda ducha. 

P.K.: Czy jest Pani zadowolona z tego, jak potoczyło się Pani życie? 

P.E.B.: Oczywiście. Jestem szczęśliwą żoną i matką. Na dzień dzisiejszy mam pracę, więc 

cóż mi więcej do szczęścia potrzebne. 

P.K.: Czy czyta Pani naszą gazetę? Co Pani o niej sądzi? 

P.E.B.: Jestem z wami od niedawna. Miałam jednak przyjemność przeczytać „Żaka”. Byłam 

pełna podziwu, że jesteście tak zaangażowani. Jest bardzo ciekawa. 

P.K.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom naszego gimnazjum? 

P.E.B.: Bądźcie sobą - to wielkie wyzwanie. 

P.K.: Dziękuję za rozmowę, poświęcony czas i życzę spełnienia marzeń. 

P.E.B.: Ja, również dziękuję. Czuję się zaszczycona, że mogłam brać udział w wywiadzie. 
Rozmawiała: Paulina z Id 

 


