
 

 

Wywiad z Adrianną Madejską przeprowadzony przez uczniów z Koła 

Redaktorów 

 

R: Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 

 

A. M.: Chciałam mieć taką pracę, w której mogłabym rozwijać się intelektualnie i twórczo. 

Motywacją był również fakt, że jest to praca potrzebna społecznie. Ogólnie mówiąc, 

przyświecały mi same szczytne idee, ponieważ jestem niepoprawną idealistką.  

 

R: Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność? 

 

A.M.: Tak, lubię młodzież. Mam nadzieję, że możemy się od siebie nawzajem wiele nauczyć. 

Niemniej jednak, praca z młodzieżą to czasem wielkie wyzwanie. Kiedy uda mi się mu 

sprostać, mam wtedy ogromną satysfakcję.  

 

R: Ile lat uczy Pani języka angielskiego? 

 

A.M.: W szkole 15 lat. 

 



R: Jakie było Pani największe osiągnięcie w zawodzie nauczyciela. 

 

A.M.: Kiedyś przyszła do mnie mama jednego, niepokornego ucznia, z którym miałam dzień 

wcześniej trudną, choć szczerą rozmowę. Myślałam, że coś się stało. Ona jednak powiedziała 

mi, że jej syn po wczorajszym powrocie ze szkoły powiedział: „Mamo, pani od angielskiego 

jest moim najlepszym przyjacielem!” Ogromnie mnie to ucieszyło. Cały czas uśmiecham się, 

jak o tym mówię. Długo myślałam o całym tamtym wydarzeniu  jako o moim największym 

sukcesie pedagogicznym. A moje sukcesy dydaktyczne, czyli dobre wyniki uczniów w 

konkursach z języka angielskiego, zostały zapisane na świadectwach poszczególnych 

uczniów i niech w tej formie idą sobie w świat. 

 

R:  Czy Pani sprawia trudność nauczanie dzieci i młodzieży języka angielskiego? 

 

A.M.: Chyba nie powiedziałabym, że sprawia mi to „trudność”, ale mogę powiedzieć, że 

nauczanie to trudne zadanie, albo raczej trudna zagadka. Tak właśnie podchodzę do swojej 

pracy – jak do zagadki. Staram się znajdować jak najlepsze rozwiązania, ulepszać swoje 

metody pracy, wymyślam nowe zadania. Trudność tej zagadki wzmaga również to, że każdy 

uczeń jest inny. Ja jednak lubię zagadki i lubię ludzi, tak więc nauczanie daje mi dużo 

satysfakcji.   

 

R: Jakie studia Pani ukończyła? 

 

A.M.: Trochę to może dziwne, ale ukończyłam studia prawnicze, a potem zrobiłam  licencjat 

z anglistyki.  

 

R: Dlaczego wybrała Pani pracę w naszej szkole? 

 

A.M. Chodziłam do tej szkoły i byłam bardzo aktywnym uczniem. Działałam w samorządzie 

klasowym i szkolnym, śpiewałam w chórze, organizowałam przeróżne imprezy. Mam z 

tamtych lat jak najlepsze wspomnienia, dlatego właśnie szukając pracy w szkole, swoje 

pierwsze kroki skierowałam do mojej lokalnej podstawówki.  

 

R: Dziękuję Pani za wywiad. 

 

A.M.: Dziękuję również.  

 


