
 „Żyje się po to, aby dzielić 
los z ludźmi.” 

 

Rozmowa z Panią Anetą Wronowską, 
nauczycielką matematyki i opiekunką biblioteki. 

("Wywiad miesiąca", gazeta szkolna "Żak", nr 44,  
marzec 2005) 

 

Paulina: Proszę powiedzieć nam parę słów o sobie. 

P. Aneta Wronowska: Pracuję jako nauczycielka biblioteki i matematyki. Mam szczęśliwą 

rodzinę: męża i dwuletnią córkę Paulinę. 

P.: Co zdecydowało o tym, że została Pani nauczycielką? 

P.A.W.: Zawsze chciałam być nauczycielką, ponieważ lubię pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Duży wpływ na tę decyzję miała moja wychowawczyni, której osobowość bardzo mi impo-

nowała. 

P.: Jak wspomina Pani szkolne lata? 

P.A.W.: Szkolne lata - miłe wspomnienia. Oprócz nauki na zawsze w mojej pamięci pozosta-

ną szkolne przyjaźnie, dobrzy pedagodzy, klasowe wycieczki, rajdy i dyskoteki. 

P.: Co sądzi Pani o nas gimnazjalistach? 

P.A.W.: Uważam, że jesteście młodzieżą kreatywną, zaangażowaną w życie szkoły. Posiada-

cie duży potencjał, który musicie właściwie wykorzystywać. 

P.: Jaki jest Pani ideał ucznia, a jaki nauczyciela? Czy widzi ich Pani pośród naszej społecz-

ności szkolnej? 

P.A.W.: Uczeń idealny to taki, który dobrze radzi sobie z nauką, jest odpowiedzialny, twór-

czy, zdyscyplinowany i konsekwentnie dąży do realizacji swoich celów. Idealny nauczyciel 

potrafi nie tylko przekazywać wiedzę, ale również kieruje rozwojem ucznia, jest wrażliwy na 

potrzeby wychowanków, troszczy się o nich, jest zaangażowany w swoją pracę. Wśród naszej 

społeczności szkolnej są osoby bliskie ideałom. 

P.: Czy praca z młodzieżą jest trudna? 

P.A.W.: Pracując z ludźmi, doświadczamy chwil zarówno miłych, jak i trudnych. Identycznie 

jest w pracy z młodzieżą. Na szczęście sytuacje trudne zdarzają się sporadycznie. 

P.: Kto jest Pani idolem? 

P.A.W.: Bezspornie wzorem jest patron naszej szkoły - Jan Paweł II. Swoje życie poświęcił 

służbie drugiemu człowiekowi. Bezinteresownością i troską o wychowanie młodego pokole-

nia odznaczają się również J. Korczak i A. Kamiński. 

P.: Jakie jest Pani hobby? 

P.A.W.: Wolne chwile spędzam czytając książki popularnonaukowe. Ostatnio bez reszty po-

chłonęła mnie książka Rindy Wasmer Smith „Psychika i ciało”, mówiąca o tym, jak nasze 

myśli i emocje wpływają na zdrowie fizyczne. Poza tym lubię długie spacery i jazdę na rowe-

rze. 

P.: Co sprawia Pani największą radość? 

P.A.W.: Moją radością jest moje dziecko. Uśmiech na twarzy córeczki, jej dziecięcy głosik, 

rączki, które mnie przytulają, anielski spokój, gdy wreszcie zaśnie, to jest to, co sprawia mi 

największą radość.  

P.: Niedługo Wielkanoc. Jakie tradycje kultywuje Pani w domu? 



P.A.W.: Wielkanoc to najradośniejsze święto, oznajmujące zmartwychwstanie Chrystusa. W 

moim domu tradycją jest własnoręczne wykonywanie pisanek i kraszanek, stroików wielka-

nocnych, którymi dekoruję mieszkanie i świąteczny stół oraz chodzenie ze święconką do ko-

ścioła. Tradycyjnie święta rozpoczynamy od udziału we Mszy rezurekcyjnej i śniadania wiel-

kanocnego. Pierwszy dzień świąt spędzam w gronie najbliższej rodziny. Lany poniedziałek 

jest zawsze radosny i mokry. 

P.: Jakie motto przyświeca Pani w życiu? 

P.A.W.: „Żyje się po to, aby dzielić los z ludźmi. Największe zadowolenie wypływa z niesie-

nia pomocy i zapewnienia szczęścia nie sobie, lecz innym”. 

P.: Czy zajęcie bibliotekarza jest trudne? 

P.A.W.: Do moich zajęć należy opracowywanie zbiorów, udostępnianie księgozbioru, przy-

gotowywanie młodzieży do korzystania z warsztatu informacyjnego, opieka nad czytelnią, 

wypożyczalnią... Praca nie jest trudna, jednak czasochłonna i wymaga zaangażowania. 

P.: Co sądzi Pani o gazecie szkolnej? Czy jest potrzebna? 

P.A.W.: Wasza gazetka to świetna lektura. Artykuły są ciekawe, interesujące, niekiedy kon-

trowersyjne, co sprawia, że czyta się ją z zapartym tchem. W gazetce przedstawione są wyda-

rzenia z życia szkoły, macie możliwość wyrazić własne opinie i poglądy, dlatego uważam, że 

jest niezbędna. 

P.: Dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Z okazji zbliżających się świąt składam najser-

deczniejsze życzenia. WESOŁEGO ALLELUJA!!! 

Rozmawiała: Paulina kl. Id 

 


