
 „Wykonuj z sercem swoją pracę, jak-
kolwiek by była skromna, jest ona 

trwałą wartością  
w zmiennych kolejach losu”. 

 
Rozmowa z Panią Danielą Wawrzonkowską  

nauczycielką języka polskiego  
i opiekunką gazety „Żak”. 

("Wywiad miesiąca", gazeta szkolna "Żak", nr 50,  
listopad 2005) 

 
Paulina: Proszę powiedzieć nam parę słów o sobie. 

Pani Daniela Wawrzonkowska: Od 19 lat mieszkam w Karniewie, jestem mężatką, mam 

syna Marka i córkę Anię. 

P.: Jaką szkołę trzeba ukończyć, aby być nauczycielem języka polskiego? 

P.D.W.: Trzeba się dużo uczyć. W moim przypadku lata nauki wydłużyły się, gdyż najpierw 

ukończyłam sześcioletnie Studium Wychowania Przedszkolnego w Makowie Mazowieckim, 

dopiero później przez pięć lat studiowałam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. 

Aby uczyć języka polskiego należy uzyskać tytuł magistra filologii polskiej. Od kilku lat je-

stem też przygotowana do nauczania historii, gdyż ukończyłam studia podyplomowe. 

P.: Jak wspomina Pani szkolne lata? 

P.D.W.: Jako czas wytężonej pracy. Powiem w tajemnicy, że edukację rozpoczęłam jako sze-

ściolatek. Ale szkoła to również czas pierwszych przyjaźni, wycieczek, działalności w róż-

nych organizacjach…  

P.: Czy, Pani zdaniem, uczniowie chętnie uczą się języka ojczystego, czy raczej czują respekt? 

P.D.W.: Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedzieliby sami uczniowie. Sama wiem, że 

jest różnie. Dla niektórych lekcja języka polskiego to czas, gdzie można porozmawiać, wyra-

zić swoje zdanie, podyskutować, podzielić się swoją wiedzą, spostrzeżeniami. Dla innych 

przykry obowiązek. Dlaczego tak jest? Aby czegoś się nauczyć, poznać zasady ortografii, 

interpunkcji, poprawności językowej czy cechy dobrej formy wypowiedzi, trzeba się dużo 

natrudzić. Do tego dochodzą długie godziny spędzone na pisaniu rozprawek, opisów, opo-

wiadań czy listów. Jeżeli ktoś nie czyta, nie interesuje się otaczającym go światem, nie ma 

wyobraźni i co gorsze, nie chce jej rozwijać, nigdy z chęcią nie będzie uczył się języka ojczy-

stego. Jego umiejętności ograniczą się do niezbędnych. No cóż, bywa i tak. Z tego przedmiotu 

piszecie również egzamin, dlatego niektórzy uczą się, bo chcą uzyskać zadowalający wynik, 

bo myślą o przyszłości. Nauka języka polskiego to ciężka praca dla was i dla mnie. Aby cze-

goś nauczyć, muszę was ciągle kontrolować. Z tym oczywiście wiąże się mnóstwo prac pi-

semnych, które potem muszę sprawdzić w określonym czasie. To duże wyzwanie dla obu 

stron. 

P.: Młodzież coraz częściej używa wulgaryzmów, zamiast poprawnej polszczyzny. Co Pani o 

tym sądzi? 

P.D.W.: Myślę, że to moda, która szybko minie. Troska o piękno mowy ojczystej na pewno 

będzie ważniejsze. Staniecie się dorośli, sami ocenicie przydatność i celowość wulgaryzmów. 

One są – to fakt, ale nie są najważniejsze, nie są jedynym sposobem przekazywania informa-

cji. 

P.: Czy nie uważa Pani, że nasz język zanika? Jak to jest z gimnazjalistami? 



P.D.W.: Na przestrzeni dziejów wielokrotni zachwycaliśmy się tym co cudze, nowe. Nie bez 

przyczyny powstało przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. No cóż, tacy jesteśmy 

jako naród. Z drugiej strony język polski to język żywy, który ciągle się rozwija. Powstają 

nowe słowa, które są niezbędne w różnych dziedzinach. Taka jest potrzeba chwili. Z języ-

kiem, jak ze wszystkim, trzeba zachować umiar. Wierzę, że nasi uczniowie to potrafią. 

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

P.D.W.: Patron naszej szkoły. To człowiek, od którego może uczyć się każdy z nas. To 

ogromna księga, której nie sposób zagłębić, trzeba wciąż do niej wracać, sięgać, zaglądać i 

szukać odpowiedzi na pytania, które stawia nam życie.  

P.: Jakie motto przyświeca Pani w życiu? 

P.D.W.: „Wykonuj z sercem swoją pracę, jakkolwiek by była skromna, jest ona trwałą warto-

ścią w zmiennych kolejach losu”. Jest to fragment „Desideraty”; tekstu, który najprawdopo-

dobniej pochodzi z 1692 roku. Kiedy powołano do życia gimnazjum, stał się lekturą tejże 

szkoły. To dobrze, bo wskazówki, które tam odnajdziecie, na pewno podpowiedzą wam, jak 

żyć, by pięknie żyć. 

P.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

P.D.W.: Mam go niewiele. Kiedy już wszystko (na dany dzień) sprawdzę, lubię wykonywać 

typowo domowe prace. Pomagają mi zapomnieć o szkolnych obowiązkach. Szczególnie w 

wakacje nadrabiam zaległości i sporo czytam. Dużo radości dają mi też rodzinne spotkania, 

wyjazdy. Latem uwielbiam jeździć na rowerze. 

P.: Jakie są Pani marzenia?  

P.D.W.: Powiem tylko o tych szkolnych. Cieszyć się waszym szacunkiem i nadal mieć wokół 

siebie takich wspaniałych dziennikarzy.  

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

P.D.W.: Największym sukcesem jest ilość wydanych pism. Ten jubileuszowy numer świad-

czy 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.: W tym miesiącu ukazał się 50 numer Żaka. Jest to ogromny sukces, a zarazem mnóstwo 

pracy. Proszę nam opowiedzieć o tym, jak wygląda to od strony polonistycznej. 

P.A.W.: „Żak” to nasze wspólne dziecko powód do dumy i radości, nigdy tego nie ukrywa-

łam, ale gazeta to również dodatkowe obowiązki, których nie sposób odłożyć na później. Mu-

szę wraz z wami szukać tematów, które są godne uwagi i aktualności, które powinny znaleźć 

się w miesięczniku. Kiedy już wszystko jest zaplanowane, zbieram teksty, przypominam… a 

potem sprawdzam, sprawdzam i jeszcze raz sprawdzam. Gdy któryś już raz czytam te same 

materiały, nie widzę już błędów, gdyż dostrzegam to, co chcę zobaczyć. Mimo to bardzo się 

cieszę, że jest grupa, która chce uważnie obserwować otaczający je świat i wyrażać swoje 

opinie. Jestem, by wam w tym pomóc, pokierować, czasami, jak trzeba, złagodzić zbyt ostry 

komentarz i uczyć patrzeć na problemy z innej strony. Bardzo mi zależy na tym, by gazeta 

była wielopłaszczyznowa, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  

P.: Kiedy zrodził się pomysł wydawania szkolnej gazety? Od czego wszystko się zaczęło? 

P.D.W.: Dawno, dawno temu przed Świętami Bożego Narodzenia. Rok 2000 – był Rokiem 

Reymonta. Właśnie dlatego wraz z grupą gimnazjalistów przygotowałam inscenizację frag-

mentu „Chłopów”. Na „Weselu Boryny” były tańce, przyśpiewki, ludowe stroje, chłopskie 

jadło i piękna muzyka. Na skrzypcach grał pan Tadeusz Mroczkowski, nauczyciel muzyki. 

Któregoś popołudnia wraz z panią Izabelą Zając postanowiłyśmy wcielić w życie marzenia 



naszych uczniów. Miała powstać jedna gazeta, gdyż szkoła podstawowa i gimnazjum mieści-

ły się w jednym budynku. Pan J. Zdunek, dyrektor placówki, doradził, że łatwiej nam będzie 

dotrzeć do czytelników, gdy powstaną dwie gazetki. To wtedy w grudniu, pod choinką, na 

weselu Boryny światło dzienne ujrzały pierwszy numery „Żaka” i „Karniewiaczka”. Ależ 

byłyśmy dumne! 

Potem już było tylko lepiej. To uczniowie tworzyli coraz to nowsze, ciekawsze i bardziej róż-

norodne oblicze gazety. Kiedy od września 2001 roku „Żak” zaczął się ukazywać pod patro-

natem koła dziennikarsko – informatycznego, wszystko stało się łatwiejsze. 

Tu słowa podziękowania kieruję w stronę pierwszych dziennikarzy i tych, którzy zajęli się 

składem komputerowym gazety. 

Uwiecznieniem współpracy z panią Justyną Sadowską było zdobycie II miejsca w VIII Ogól-

nopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną "NASZA GAZETA”.  

P.: Co roku zmienia się redakcja, lecz opiekunowie nie. Może jakieś dla początkujących 

dziennikarzy! 

P.D.W.: Gdy odchodzą uczniowie klas trzecich, zawsze towarzyszy mi lęk, co będzie dalej. 

Przez trzy lata łatwo się przyzwyczaić do tych, z którymi spędza się dużo czasu. Trzecioklasi-

ści już wiele potrafią, nie muszę ich prowadzić za rączkę. Sami wiedzą, o czym i jak pisać. 

Na szczęście moje obawy są bezpodstawne. Od września zgłasza się wiele osób, które chcą, 

które chcą pracować. To pozwala mi wierzyć, że to, co robimy ma sens. Powiem więcej, to 

dowód, że młodzi ludzie chcą czynnie uczestniczyć w życiu szkoły. Radość sprawia mi każdy 

nowy artykuł, szczególnie jeśli przynosi go pierwszoklasista, którego nie uczę. Właśnie dlate-

go zachęcam do pracy wszystkich, którzy mają lekkie pióro, których coś drażni lub zachwyca, 

którzy nie mogą obojętnie przechodzić obok spraw ważnych i codziennych. Próbujcie swych 

sił, bo warto!  

Rozmawiała: Paulina kl. IId 

 


