
„ I dziś mogę powiedzieć, że mam satysfakcję z tego co robię..”, czyli 

wywiad z pedagogiem marzeń – Panią Mariolą Kempińską- Kulej. 

 

Redakcja gazetki: Dlaczego postanowiła Pani studiować pedagogikę? 

Pani Pedagog: Tak naprawdę nigdy tego nie postanawiałam. To był zupełny przypadek. Na 

początku owszem zdawałam na filologię polską, ale niestety się nie dostałam. Dzisiaj dziękuję 

za to Panu Bogu, ale wtedy wydawało mi się to wielką tragedią i porażką. Moja droga była 

dość długa do tego, żeby pracować w szkolę. Skończyłam socjologię i zupełnie przypadkowo 

zaczęłam pracę w LO. Wcześniej skończyłam jeszcze dwuletnie studium ekonomiczne a 

ówczesny Dyrektor Korzonek poszukiwał nauczyciela do Liceum Ekonomicznego. I tak 

zaczęła się moja przygoda. Przychodziłam tutaj na kilka godzin i powoli wciągałam się w tą 

pracę. Później obecny już Dyrektor zaproponował mi, żebym została  pedagogiem szkolnym. 

Jestem mu bardzo wdzięczna za to zaufanie, którym mnie wtedy obdarzył, bo ja nie byłam 

długo pewna czy to jest dobry wybór i nadal mam wątpliwości J.  Wtedy podjęłam studia 

pedagogiczne. Dlatego właśnie mówię, że nie postanowiłam studiować, tylko był to trochę 

przypadek, jednak z drugiej strony  tak sobie myślę, że nie ma przypadków tak do końca, 

wszystko w życiu jest po coś i w jakimś celu się dzieje. 

Kiedyś chciałam być psychologiem, ale może wtedy zabrakło mi takiej determinacji, trochę 

nie wierzyłam w siebie. Teraz wiem, że jeśli człowiek ma jakiś plan, jeśli chcę coś osiągnąć, 

to trzeba po prostu przeć do przodu i wierzyć, że się uda. Wtedy tego zabrakło w moim życiu. 

Teraz powtarzam to każdemu, że jak się ma marzenie to trzeba o nie walczyć. 

R.G: Jak długo pracuję Pani w zawodzie? 

PP.: W tym roku minęło dokładnie 19 lat. 

R.G.: Jak wyglądały początki w zawodzie? 

P.P.: Początki w zawodzie nie były lekkie. Byłam niewiele starsza od uczniów, za to moimi 

kolegami i koleżankami z pracy byli  nauczyciele którzy, uczyli mnie kiedy chodziłam  do 

liceum. Stresowałam się wiec podwójnie. Wtedy bardzo pomógł mi profesor Latuszek, który 

uczył mnie  matematyki.  Pokazał mi jak wypełniać dzienniki, zabrał mnie ze sobą na 

wywiadówkę,  czułam w nim duże wsparcie. 

R.G.: Czy praca sprawia Pani satysfakcję, czy chciałaby Pani coś zmienić? 

P.P.: Tak naprawdę  od niedawna praca zaczęła  sprawiać mi  satysfakcję, od jakiś kilku lat. 

Wcześniej bywało różnie. Niekiedy byłam załamana, czasem myślałam, że wolałabym iść na 

jakąś halę produkcyjną ;) ale na szczęście takie myśli trwały krótką chwilę. Od kilku lat  

inaczej na wszystko spojrzałam. I dziś mogę powiedzieć, że mam satysfakcję z tego co robię, 

aczkolwiek to nie było tak od razu, do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, pewnych rzeczy 

trzeba się nauczyć, poukładać sobie w głowie,  musiałam nabrać dystansu zwłaszcza 

do…siebie. Każdego dnia chciałabym coś zmienić na lepsze, ale niestety nie zawsze mi 

wychodzi.:) 



R.G.: Czy praca z młodzieżą jest łatwym zajęciem? 

P.P.: To trudne pytanie. Praca z młodzieżą jest bardzo ciekawa to zdecydowanie.  Bywa 

różna tak jak młodzież. Czasami wydaje mi się, że nie ma w tym jakiejś większej trudności, 

potrafię się „dogadać” z młodymi ludźmi, trzeba tylko otwartości, szacunku i rozmowy, bo 

młodzi ludzie tego właśnie potrzebują najbardziej. Bywają sytuacje, że trudno do kogoś 

dotrzeć, ale trzeba też uszanować, że ktoś nie chce rozmawiać, nic na silę. Zawsze jednak 

trzeba próbować. To zależy od ludzi, którzy przyjdą, od rocznika. Niekiedy jest tak, że zbierze 

się taka grupa, klasa, że wszystko idzie bardzo łatwo, bo tak są pełni zapału, pomysłów i chęci 

do pracy. Trzeba tylko kierować i wspierać, żeby to wszystko nie wypadło z jakiegoś nurtu i 

tyle. Czasami jest taka młodzież, że jest spokojnie i za wiele się nie dzieję. 

R.G.: Z jakimi problemami najczęściej zwracają się uczniowie? 

P.P.: To jest taki okres, że problemy są różne. Głównie to są problemy natury osobistej, 

sercowej, prywatnej, z nauką,  ewentualnie jeszcze w kontaktach  z rówieśnikami to jest  drugi 

pod względem ważności i częstotliwości występowania problem. To jest bardzo trudny okres 

w życiu człowieka( hormony wariują, człowiek płacze i śmieje się bez powodu) i szczerze 

powiem, że sama nie chciałabym przechodzić tego drugi raz.:) 

 Ale uczniowie zgłaszają się do mnie nie tylko z problemami ale i z pomysłami. 

R.G.: Skąd bierze Pani siłę by pracować tak efektywnie, z radością? 

P.P.: Lubię to co robię, lubię młodzież,  daje mi to radość i  chyba  to jest odpowiedź na to 

pytanie. 

R.G.: Jakie metody stosuję Pani przy rozwiązywaniu uczniowskich problemów? 

P.P.: Każdy uczeń jest inny, ma inny system wartości, wychował się w innej rodzinie ma inny 

pomysł na życie i nie da się powiedzieć, że jakaś jedna określona metoda zadziała przy 

rozwiązywaniu problemów. Owszem można się posiłkować metodologią, ale zawsze trzeba 

podchodzić do każdego ucznia indywidualnie, bo to zawsze jest inna historia życia nie 

porównywalna do żadnego innego. Tego czego potrzebuję najbardziej młody człowiek, 

to wsparcia, zainteresowania, takiej miłości po prostu i wydaję mi się, że to jest najlepsza 

metoda. Gdybyśmy się wszyscy szanowali, nie byłoby tylu problemów. 

R.G.: Co poradziłaby Pani uczniom, którzy bardzo stresują się przy odpowiedzi, mocno 

przeżywają swoje niepowodzenia i nie radzą sobie z problemami? 

P.P.: Najbardziej komfortową sytuacją przy odpowiedzi  jest dobre przygotowanie do niej 

i wiem, że to działa praktycznie za każdym razem. Każdy musi wypracować sobie własny 

sposób uczenia się w zależności czy jest wzrokowcem czy słuchowcem. Jeśli jest się dobrze 

przygotowanym do lekcji to myślę, że odpowiedź nie powinna być żadnym problemem, tym 

bardziej teraz, kiedy młodzież ma możliwość naprawdę wielu występów publicznych  i 

wypowiadania się na forum klasy choćby przygotowując projekty. Chyba, że ktoś ma stres 

związany w ogóle z występami publicznymi (odpowiedź  to taki mały występ) to już jest inna 

sprawa, ale oczywiście trening czyni mistrza. Trzeba pokonywać swoje słabości. 



Niepowodzenia i problemy to część życia, życie nie składa się tylko z radości i z 

dobrych chwil. Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego mam z tym problem? 

I jak już znajdziemy źródło tego, wtedy należy coś z tym zrobić. Można  do mnie przyjść i 

postaram się coś wypracować, pomóc, bo nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze jest nie jedna 

droga, tylko kilka dróg, zawsze ktoś z boku może spojrzeć na to zupełnie inaczej i 

podpowiedzieć wyjście 

z  trudnej sytuacji. Trzeba tylko chcieć. 

R.G.: Co z pracy z młodzieżą sprawia Pani Największą satysfakcję? 

P.P.:  Największą satysfakcję sprawia mi to, że młodzież (ta nasza w szkole oczywiście) to 

wulkan energii i pomysłów i takiego świeżego spojrzenia na świat. Tak myślę, że to jest takie 

fajne w tym zawodzie, że człowiek cały czas może czuć się  młody, bo nie da się inaczejJ . 

R.G. Czy ma pani jakieś pasję, hobby? 

P.P.: Coraz mniej mam czasu na własne hobby. Nic szczególnego, bardzo lubię czytać książki, 

od zawsze fascynowały mnie robótki ręczne, umiem szyć, wyszywać, robić na drutach, 

szydełku, haftować ostatnio nauczyłam się filcowania i decoupage takie odstresowujące  

zajęcia tyle, że bardzo czasochłonne. Ogromną radość sprawia mi chodzenie po górach bez 

względu na warunki pogodowe i  wycieczki rowerowe w słońcu i w deszczu byle bez wiatru. 

R.G. Największy sukces i największa porażka? 

P.P.: Staram się nie gromadzić, ani sukcesów, ani porażek. Każdy dzień jest niespodzianką w 

mojej pracy. Może być sukcesem albo porażką. Dla mnie sukcesem jest to, że na przykład  tak 

jak dzisiaj odwiedziło mnie tylu absolwentów. Przychodzą, odwiedzają  i zawsze to jest 

bardzo miłe. Porażki też są, żeby była równowaga musi tak być u każdego człowieka zarówno 

w życiu  osobistym jak i zawodowym. Życie to taka sinusoida, musi być i górka i dołek. Jeśli 

wszystko byłoby na tych wysokich partiach, długo by człowiek nie wytrzymał. Co do porażek 

to przychodzi mi na myśl jeden taki moment. Nagrywałam z młodzieżą film od lutego do 

czerwca. Super przygoda! Film powstał specjalnie na pożegnanie klas maturalnych. Miała 

odbyć się uroczysta premiera, zaproszeni goście, nauczyciele,  uczniowie, aktorzy.  Pan 

Dyrektor tak pięknie nas zapowiedział, że już różne rzeczy tutaj były u nas na scenie, ale 

czegoś takiego jeszcze nie było.  No i rzeczywiście nie było,  filmu nie dało się wyświetlić. 

Trochę wina sprzętu, trochę ludzi, wszyscy czekali z niecierpliwością ale niestety premiery nie 

było,  tylko wielkie rozczarowanie i rozpacz. Było nam (zaangażowanym w kręcenie filmu) 

strasznie przykro i płakaliśmy jak dzieci. Teraz kiedy to wspominam zawsze się uśmiecham. 

R.G. Jakie ma Pani marzenia? 

P.P.: Głowę  mam pełną marzeń, ale takie najbardziej przyziemne, to chciałabym mieć swój 

dom…w górach. J 

 

 


