
 „... człowiek powinien pracować nad sobą 
przez całe życie, by stawał się coraz lepszy.” 

 
 

Rozmowa z Panią Justyną Sadowską, 
opiekunką koła medialnego oraz nauczycielką  

informatyki i plastyki. 
("Wywiad miesiąca", gazeta szkolna "Żak", nr 51,  

grudzień 2005) 
 
 

Paulina: Proszę powiedzieć nam parę słów o sobie. 

Pani Justyna Sadowska: W karniewskiej szkole pracuję od tak dawna, że już nie pamiętam, 

kiedy to się zaczęło. Informatyką zajmuję się ponad dziesięć lat, plastyki uczę od niedawna. 

Plastyka jest bardzo interesującym przedmiotem, szczególnie ciekawe są zagadnienia doty-

czące historii sztuki, ale zdecydowanie wolę informatykę. Moje komputerowe zainteresowa-

nia rozpoczęły się dość nietypowo na początku lat dziewięćdziesiątych (XX wieku oczywi-

ście), kiedy to byłam zdecydowaną i nieugiętą przeciwniczką obecności komputera w domo-

wym zaciszu. Mój mąż dokonał więc zakupu samodzielnie, by przekonać mnie, że nie mam 

racji. Na efekty nie musiał długo czekać, ponieważ przed komputerem spędzałam cały wolny 

czas ucząc się obsługi i tworzenia dokumentów.  

Wkrótce podjęłam studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, gdzie zdobyłam so-

lidną wiedzę i na dobre „zaraziłam” się informatyką. W wakacje i ferie wyjeżdżałam na róż-

norodne szkolenia dotyczące obsługi konkretnych narzędzi. Stare przysłowie mówi, że „ape-

tyt rośnie w miarę jedzenia”. Coś w tym jest, ponieważ im więcej potrafiłam, tym moje zain-

teresowania i chęć poznawania nowego oprogramowania rosły. W efekcie podjęłam kolejne 

studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tu zajmowałam się 

głównie grafiką komputerową. Wykonane przeze mnie komputerowe pomoce edukacyjne dla 

dzieci w młodszym wieku szkolnym prezentowałam na krajowych konferencjach naukowych, 

targach książki i Międzynarodowych Targach Poznańskich.  

Od kilku lat jestem egzaminatorem ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Kompu-

terowych), do zdobywania którego serdecznie zachęcam. 

Prywatnie: mieszkam w Pułtusku z mężem Bogdanem, synem Albertem, córką Sylwią, mamą 

Marią, suczką Plamką (ratlerek albinos) i kotem Frankiem (rudy) .  

P.: Jaką szkołę należy ukończyć, aby pracować jako nauczyciel informatyki i plastyki?  

P.J.S.: Aby pracować w gimnazjum, trzeba ukończyć wyższe studia magisterskie z przygo-

towaniem pedagogicznym. Specjalizacje można poszerzać przez studia podyplomowe, tak jak 

było to w moim przypadku z informatyką i plastyką. 

P.: Jak wspomina Pani szkolne lata? 

P.J.S.: Moja szkolna edukacja przypadła na końcowe lata PRL- u z ograniczonym dostępem 

do światowej prasy, literatury i kina. Za to nie brakowało modyfikowanych informacji w pol-

skim radiu i telewizji oraz obowiązkowego uczestnictwa w pochodzie 1-majowym i innych 

komunistycznych „atrakcjach”. Żałuję, że nie miałam możliwości uczenia się języka angiel-

skiego już od szkoły podstawowej, tak jak wy, oraz uczestniczenia w zajęciach rozwijających 

zainteresowania. Najbardziej lubiłam matematykę i grę w piłkę ręczną.  

P.: W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się komputerem to podstawa. Czy 

uczniowie to rozumieją i chętnie zgłębiają tajniki informatyki?  

P.J.S.: Niestety niewielu jest uczniów chętnych do podejmowania trudniejszych wyzwań in-

formatycznych, co widać po słabej frekwencji na zajęciach koła informatycznego klas trze-



cich w naszej szkole. Większość uczniów uważa, że po dwuletniej edukacji w klasie pierw-

szej i drugiej, zdobyła już wystarczające umiejętności informatyczne. I tu popełniają wielki 

błąd, ponieważ po rocznej przerwie w pracy z komputerem, niewiele zostaje z wcześniej zdo-

bytej wiedzy i umiejętności.  

P.: Czy sprawiamy dużo problemów wychowawczych? 

P.J.S.: Rozumiem, że jest to pytanie kierowane w stronę moich wychowanków z IId. Więc 

odpowiedź brzmi: nie dużo, ale zdarzają się takie, które bardzo mnie niepokoją. Ogólnie jest 

dobrze i cieszę się, że z wami pracuję. 

P.: Kto jest Pani idolem, a kto powinien być wzorem dla nas – uczniów? 

P.J.S.: Piotrem naszych czasów był i jest Jan Paweł II – „Wielki” pod każdym względem, 

doskonały w myślach i czynach, niepodważalny autorytet dla każdego, bez względu na wiek.  

P.: Jakie motto przyświeca Pani w życiu? 

P.J.S.: Uważam, że każdy człowiek powinien pracować nad sobą przez całe życie, by stawał 

się coraz lepszy. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem wypowiadanym często przez młodzież: 

„Bo ja już taki jestem”. Pracuj nad sobą, bo człowiek cały czas się zmienia. Doskonal swój 

charakter, rozwijaj uzdolnienia, zdobywaj umiejętności i wiedzę - inwestuj w swój intelekt. 

Nie mów, że osiągnąłeś już wszystko, bo zawsze jest jeszcze coś do zrobienia.  

P.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

P.J.S.: Lubię marzyć, że będę go kiedyś mieć. Uwielbiam zbierać grzyby. W lesie zapomi-

nam się, jak hazardzista w kasynie. Zbieram wraz ze swoją mamą prawie wszystkie gatunki, 

które rosną w lesie. Jeśli tylko czas mi pozwala, z przyjemnością zajmuję się pielęgnacją 

przydomowego ogrodu.  

P.: Jakie jest Pani marzenie? 

P.J.S.: Pewnie się uśmiejecie, ale się przyznam: chciałabym uczestniczyć w rajdzie samocho-

dowym Paryż – Dakar lub podobnym (jako pasażer oczywiście). 

P.: W ubiegłym miesiącu ukazał się 50 nr Żaka. Jest to ogromny sukces, a zarazem mnóstwo 

pracy. Proszę powiedzieć nam o tym, jak wygląda to od strony informatycznej?  

P.J.S.: Jak słusznie zauważyłaś, a i doświadczyłaś, ponieważ aktywnie uczestniczysz w skła-

dzie gazety, jest to mnóstwo pracy. Ktoś, kto nie zajmował się wydawaniem gazety, nie jest w 

stanie nawet sobie tego wyobrazić. Gazeta, to owoc współpracujących wielu osób. Musi być 

przede wszystkim redaktor naczelny, którym w naszym czasopiśmie jest pani Daniela 

Wawrzonkowska. To ona przydziela rubryki tematyczne młodym redaktorom, dokonuje 

wstępnej i generalnej korekty polonistycznej wszystkich tekstów. Następnie teksty trafiają do, 

można powiedzieć - sekretarzy gazety, którym jesteś ty i Łukasz Konarzewski. Artykuły z 

kolei przydzielacie uczniom należącym do koła medialnego, którzy je przepisują i edytują. 

Najtrudniejsza i najbardziej czasochłonna praca jest na końcu przy generalnym składzie pisma 

i oprawie graficznej, której wspólnie doświadczamy, a w ostatnich numerach ty najwięcej.  

P.: Co uważa Pani za największy sukces w historii gazety? 

P.J.S.: Największym sukcesem jest ilość wydanych pism. Ten jubileuszowy numer świadczy 

o nieprzerwanej pięcioletniej pracy redakcji, której skład zmienia się każdego roku oprócz 

opiekunów. Nie znam szkoły, która wydaje tak obszerny miesięcznik. Zwykle są to kwartal-

niki lub okazjonalnie składane pisma. Naszą gazetę opisywali w samych superlatywach re-

daktorzy „Tygodnika Pułtuskiego”. Cieszy mnie to uznanie zawodowych dziennikarzy. Nie-

wątpliwym sukcesem są wasze wysokie umiejętności w obsłudze programów i narzędzi kom-

puterowych. Skład gazety od strony technicznej jest bez zarzutu. Jestem dumna, że nasi ab-

solwenci aktywnie pracują w redakcjach gazet szkół średnich, często je udoskonalając.  

P.: Jak wyglądały pierwsze numery? Czy obecne są do nich podobne? 

P.J.S.: Przede wszystkim skromnie. Zdecydowanie zmieniła się objętość pisma od 8-12 stron 

w pierwszych numerach do 28-36 w obecnych. Wzrastająca ilość artykułów świadczy o zain-

teresowaniu pismem i to bardzo cieszy.  



P.: Proszę powiedzieć o planach w związku z dalszym rozwojem gazety. 

P.J.S.: Bardziej obszernych pism już nie będzie, bo technicznie nie jesteśmy w stanie złączyć 

stron. Staramy się, by nasza gazeta zawierała jak najwięcej autorskich zdjęć i grafiki. Wiele 

grafik komputerowych przygotowali w ubiegłym roku nasi laureaci ogólnopolskiego konkur-

su plastycznego „Europa i ja”: Dorota Szczepańska i Kamil Wygryz. Mam nadzieję, że w tym 

roku do tego duetu dołączą nowi graficy. W najbliższych planach jest elektroniczna gazeta w 

postaci witryny internetowej, do której link umieszczony jest na szkolnej stronie 

www.pg_karniewo.com. Pomysł i projekt powstał już dość dawno. Część materiału archiwal-

nego jest już zapisana w formacie html. Brakuje tylko tego wymarzonego czasu, który umoż-

liwiłby zrealizowanie projektu. 

P.: Dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. 

P.J.S.: Dziękuję. 

Rozmawiała: Paulina kl. IId 

 


