
„Każdy człowiek jest równy  
i zasługuje na jednakowe  

traktowanie...” 

Rozmowa z Panem Rafałem Witkowskim, 
nauczycielem wychowanie fizyczne. 

("Wywiad miesiąca", gazeta szkolna "Żak", nr 10,  
listopad 2001) 

 
 

Paulina Kołakowska.: Na początku proszę przybliżyć nam swoją osobę. 

Pan Rafał Witkowski.: Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Publicznym Gimna-

zjum w Karniewie. Stan cywilny – kawaler. 

P.K.: Jaką szkołę należy ukończyć, aby wykonywać ten zwód? 

P.R. W.: Ukończyłem Wyższą Szkołę Pawła Włodkowica w Płocku o kierunku wychowanie 

fizyczne, specjalność nauczycielska. 

P.K.: Czy nasze gimnazjum to placówka, w której rozpoczął Pan pracę po raz pierwszy po 

ukończeniu studiów? 

P.R.W.: Po ukończeniu studiów przez rok pracowałem w PG w Gzach. 

P.K.: Co zdecydowało o tym, ze został Pan nauczycielem tego właśnie przedmiotu? 

P.R.W.: Od dzieciństwa lubiłem sport. Interesowała mnie też praca z dziećmi i młodzieżą. 

P.K.: Co sądzi Pan o nas gimnazjalistach? 

P.R.W.: Jesteście wspaniali. Drzemie w was wiele energii i pomysłów. I tylko od was zależy, 

czy we właściwy sposób wykorzystacie zdolności, zamiłowanie, wolny czas... 

P.K.: Czy sprawność fizyczna jest ważna w życiu? 

P.R.W.: Tak. Jest bardzo ważna. Pozwala nam zachować wydolność organizmu do późnej 

starości. Poza tym, dzisiejszy postęp techniczny to udogodnienie życia i wzrost dobrobytu, ale 

także rozwój chorób cywilizacyjnych, np.: nadciśnienia, miażdżycy, otyłości. To choroby 

związane są z niedostatkiem aktywności ruchowej. 

P.K.: Czy lubił Pan szkolę? 

P.R.W.: Lubiłem, ponieważ wiele z niej wyniosłem. Poznałem wiele osób, które do dzisiej-

szego dnia są moimi przyjaciółmi, spędziłem z nimi wspaniałe chwile. 

P.K.: Jakim był Pan uczniem? 

P.R.W.: Raczej nie sprawiałem trudności wychowawczych. Jeżeli chodzi o wyniki nauczania, 

byłem z siebie zadowolony. Bywały jednak i takie chwile, gdy szło mi trochę słabiej. 

P.K.: Czym interesuje się Pan oprócz sportu? 

P.R.W. Dobrą muzyką, filmem oraz życiem innych kultur. 

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

P.R.W.: Nieważne kim jesteśmy i jakie zajmujemy stanowisko. Czy jesteśmy czarni czy bia-

li, bogaci czy biedni. Każdy człowiek jest równy i zasługuje na jednakowe traktowanie. 

P.K.: Czy w galerii sławnych Polaków jest postać, która Pana zdaniem, zasługuje na podziw i 

szacunek? 

P. R.W.: Taką postacią jest patron naszego gimnazjum - Jan Paweł II. 

P.K.: Czy warto się uczyć? 

P.R.W.: Myślę, że warto się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę. W dzisiejszych 

czasach każdy człowiek powinien posiadać wyższe kwalifikacje, aby sprostać współczesnym 

wymaganiom. 

P.K.: Co jest ważne w Pana życiu? 



P.R.W.: Marzę, by założyć rodzinę. Chciałbym także, w miarę moich możliwości, pomóc 

innym osiągnąć to, czego sam nie mogłem zrealizować 

P.K.: Największe marzenia...? 

P.R.W.: Będąc dzieckiem pragnąłem zostać koszykarzem i grać w zawodowej lidze NBA... 

P.K.: Dziękuję za rozmowę. Życzę spełnienia marzeń, nawet tych najskrytszych.  

Rozmawiała: Paulina Kołakowska kl. Id 

 


