
Znamienne są teraz dla mnie słowa  
Ojca Świętego 

 „Pielgrzymujemy w tym świecie,  
jesteśmy wędrowcami...” 

 

Rozmowa z Panem Waldemarem Zającem, 
nauczycielem wychowania fizycznego  

i wychowawcą klasy Ic. 
("Wywiad miesiąca", gazeta szkolna "Żak", nr 45,  

kwiecień 2005) 

 

 

Paulina: Proszę przybliżyć nam swoją osobę. 

Pan Waldemar Zając: Pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznym Gim-

nazjum im. Jana Pawła II w Karniewie. Mieszkam w Karniewie wraz z żoną - nauczycielką 

języka polskiego oraz dwójką dzieci - Olą uczennicą III klasy SP oraz Piotrusiem uczniem 

klasy „0”. 

P.: Przez jakie etapy kształcenia trzeba przejść, aby móc zostać nauczycielem wychowania 

fizycznego? 

P.W.Z.: Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Curie- Skłodowskiej w Mako-

wie Mazowieckim rozpocząłem studia dzienne na Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Józefa Piłsudzkiego w Warszawie. Studia trwały cztery lata, w trakcie zdobyłem uprawnienia 

nauczyciela wychowania fizycznego oraz ukończyłem specjalizację piłki nożnej i zdobyłem 

tytuł trenera II klasy piłki nożnej.  

P.: Czy sport zawsze był ważny w Pana życiu? 

P.W.Z.: Pamiętam, że był ważny od zawsze, czyli od IV klasy Szkoły Podstawowej w Krze-

mieniu, gdzie grało się w piłkę oraz w „palanta” ( tj. odmiana dzisiejszego basketballu). Póź-

niej Szkoła Podstawowa w Szwelicach, gdzie przynosiło się swoje piłki, aby pograć. Co nie-

dziela były arcyważne mecze „międzypaństwowe” - wioska na wioskę. Jako junior grałem w 

drużynie karniewskiej, reaktywowanej przez p. Suchtę a prowadzonej przez p. Andrzeja Gór-

skiego. Dostrzeżono chyba mój „talent”, bo rozpocząłem grę w drużynie seniorów „Mako-

wianki” meczem z ŁKS Łomża (były to rozgrywki czwarto-ligowe). 

P.: Jak wspomina Pan szkolne lata? 

P.W.Z.: Na pewno spoglądam wstecz poprzez pryzmat sportu, więc były to szkolne wyjazdy 

na zawody sportowe, przy okazji można było zwiedzić kawałek Polski, poznać inne kraje m. 

in. Morawy w dawnej Czechosłowacji (byłem tam na Obozie OHP, będąc uczniem liceum), w 

okresie studiów na stażu trenerskim na Litwie w Kownie na tamtejszej uczelni WF. Pamiętam 

też, że brałem udział w konkursie matematycznym w szkole w Karniewie jako uczeń SP 

Szwelice. Były to beztroskie lata, które miło wspominam. 

P.: Co sądzi Pan o dzisiejszej młodzieży? 

P.W.Z.: Bez wątpienia dzisiejsza młodzież jest wspaniała, bardziej otwarta, bezpośrednia. Z 

perspektywy czasu na pewno młodzież wiejska ma lepsze warunki do nauki, ma lepszy start 

życiowy, który daje dobra szkoła. Trzeba tylko to chcieć wykorzystać.  

P.: Czym zajmuje się Pan w wolnym czasie? 

P.W.Z.: Dużo czasu poświęcam pracy w samorządzie gminnym, działam w zarządzie klubu 

piłkarskiego „Termoklima Karniewo”, Gminnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, Powia-



towym Szkolnym Związku Sportowym, Stowarzyszeniu ,,Nasza Szkoła”. Pozostałe chwile 

spędzam wraz z rodziną: jeżdżę z dziećmi na rowerze, gram z nimi w piłkę. Lubię też pracę 

na swojej działce. Za rok planujemy wyjazd wraz z rodziną na Mistrzostwa Świata w piłce 

nożnej do Berlina w czerwcu 2006 roku.  

P.: Jakie słowa wskazują Panu właściwą drogę? 

P.W.Z.: Na pewno, gdy byłem bardzo młody, było to hasło ,,Carpe diem” (chwytaj dzień). 

Znamienne są teraz dla mnie słowa Ojca Świętego „Pielgrzymujemy w tym świecie, jesteśmy 

wędrowcami...” 

P.: Wszystkich dotknęła wieść o śmierci naszego rodaka – Ojca Świętego. Choć od tego wy-

darzenia minęło trochę czasu, to Jan Paweł II nadal żyje w naszych sercach. Jakie są Pana 

odczucia? 

P.W.Z.: Przeżyłem to tak samo mocno, jak śmierć własnego ojca. To boli, ale jest nadzieją, 

że Jego nauki nigdy nie przeminą. Życie, cierpienie, choroba oraz śmierć Ojca Świętego były 

przykładem, jak z godnością przejść przez życie. 

P.: Zawsze marzyłam, aby spotkać naszego papieża. Panu to się udało. Proszę nam o tym 

opowiedzieć? 

P.W.Z.: Na pewno było to zaszczyt spotkać Ojca Świętego. Ale traktuję to jako wyróżnienie 

reprezentanta całej społeczności szkolnej, gminnej i rodziców. Nasza delegacja (p. dyr. Wie-

sława Modzelewska, ks. Proboszcz Sławomir Filipski, wójt gminy Jerzy Andrzej Stopa oraz 

ja) prosiła o błogosławieństwo dla idei budowy nowego gimnazjum, nadania jej imienia Ojca 

Świętego. Spotkanie zaś było bardzo niepewne ze względu na stan zdrowia Papieża. Lecieli-

śmy do Rzymu, nie wiedząc, czy będziemy mogli dostąpić tego zaszczytu. Bilety na audien-

cję dostaliśmy też w ostatniej chwili. Spotkanie miało podniosły charakter, zostaliśmy wyczy-

tani jako delegacja z Karniewa obok innych delegacji z całego świata. Później oczekiwanie na 

błogosławieństwo, kolejka do papieża, jak w kościele idzie się w skupieniu po Najświętszy 

Sakrament, całe życie ma się przed sobą, spokój, szczęście i droga do Ojca... który zapytał się 

ks. proboszcza o szczegóły obrazu przedstawiającego gimnazjum, krótkie błogosławieństwo i 

nasze niewypowiedziane szczęście.  

P.: Czy to spotkanie zmieniło coś w Pana życiu? 

P.W.Z.: Na pewno uświadomiłem sobie, że w życiu trzeba sobie poprzeczkę zawiesić bardzo 

wysoko. Szczególnie jeżeli chodzi o wymiar moralny. Żeby być nauczycielem, trzeba dawać 

przykład własnym życiem, stawiać sobie wyzwanie i być wzorem dla swych wychowanków. 

Drugim przesłaniem tego spotkania, które utwierdziło mnie w moim wcześniejszym przeko-

naniu jest to, że w życiu trzeba robić to, co się kocha, lubi, spełniać swoje życiowe pasje, a 

wtedy przekazuje się drugiemu człowiekowi to, co najlepsze. 

P.: Może wydarzyło się coś szczególnego podczas wizyty. Jeżeli tak, to proszę nam o tym nam 

odpowiedzieć. 

P.W.Z.: Na pewno otwartość Jana Pawła II, który przed audiencją jadąc swoim papa mobile, 

dotarł do wszystkich sektorów placu św. Piotra. Był tak blisko, na wyciągnięcie dłoni. Gdy 

czekaliśmy na wizytę od 7.00 cały czas padał deszcz. Padało całą noc poprzedzającą audien-

cję. Gdy Ojciec Święty wyjechał na audiencję, chmury się rozsunęły i rozbłysło słońce. Przez 

dwie godziny! O godz. 12.00, gdy Ojciec Święty odjechał do swoich apartamentów, deszcz 

zaczął padać, chmury zasnuły niebo. 

P.: Jak Pan ocenia pontyfikat naszego papieża? 

P.W.Z.: Na pewno był to pontyfikat szczególny, papież był dla Polski swoistą tarczą i dro-

gowskazem w okresie ostatnich lat. Poprzez swoje podróże Jan Paweł II zbliżył się do ludzi, 

szczególnie młodzieży, nie był tylko urzędującym w Watykanie. Słowa papieża wypowie-

dziane a zapisane w Piśmie Świętym i jego encykliki stały się ciałem i dotarły do wszystkich 

narodów. Wszystkie te wypowiedziane prawdy papież realizował Swoim życiem. 

P.: Czy jego śmierć zmieniła ludzi? 



P.W.Z.: Dla mnie jako człowieka wierzącego, śmierć nie jest końcem życia, ale przeniesie-

niem do lepszego świata. Bez wątpienia śmierć Ojca Świętego zmieniła ludzi. Widać to w 

czasie żałoby. U każdego z nas poruszyła jakąś strunę w sercu. U kibiców sportowych nie 

była to trwała zmiana. Pogodzeni kibice piłkarscy już zaczęli wojnę futbolową: palenie szali-

ków, złowrogie okrzyki, bójki. W telewizji reklamy i politycy. Trzeba lat może pokoleń, aby 

ziarno zasiane przez Ojca świętego dało oczekiwane owoce. Śmierć Ojca Świętego uświado-

miła, iż swoiste lekcje Jana Pawła II musimy odczytać na nowo i wcielać w życie.  

P.: Co sądzi Pan o wyborze nowego papieża Benedykta XVI? 

P.W.Z.: Benedykt XVI jako ósmy niemiecki papież, odwołuje się do św. Benedykta patrona 

Europy. Chrześcijańska tożsamość Europy leży mu na sercu. Nie pogodził się jeszcze z pomi-

nięciem chrześcijańskich źródeł w preambule do europejskiej konstytucji.  

P.: Pamięć o Janie Pawle II nigdy nie umrze. Będzie trwać. Cieszę się, że to właśnie Polak był 

papieżem. Choć nigdy Go nie spotkałam, to wydawał się taki bliski. Dziękuje za poświęcony 

czas i rozmowę. 

Rozmawiała: Paulina kl. Id 

 


