
WYWIAD Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ IMIENIA PREZYDENTA IGNACEGO 

MOŚCICKIEGO W ZIELONCE – PANIĄ ANNĄ NOWIŃSKĄ-MRÓZ 

 

Pytanie 1: Pani Dyrektor, rok temu koledzy z prasy rozmawiali o tym, że jest Pani 

„matką” naszych Dni Nauki. Dzisiaj właśnie są ich dziewiętnaste urodziny. Czy jest Pani 

zadowolona z tego jak to wszystko się rozwinęło?  

 

A.N-M: Bardzo jestem zadowolona, tak naprawdę to już teraz praktycznie nie uczestniczę w 

przygotowywaniu Dni Nauki, bo są inni nauczyciele, którzy się tym zajmują. Z dużym 

zaangażowaniem i z ogromnym sercem organizują te dni i zapraszają naukowców. Także, 

czego może więcej sobie życzyć ktoś taki, kto to kiedyś tam wymyślił, tak? Ale też nie była to 

taka całkowicie moja samodzielna decyzja. Wtedy, dziewiętnaście lat temu,  wielu nauczycieli 

poparło ten pomysł, więc była to decyzja grona pedagogicznego i świetnie, że to się tak długo 

rozwija. Za rok minie 20 lat… 

Pytanie 2: Co jest właśnie dla Pani taką największą wartością w tych Dniach Nauki? 

 

A.N-M: Kilka jest taki wartości. Przede wszystkim to, że organizacja Dni Nauki wydobywa 

z tych osób które przy nich pracują najlepsze ich cechy. Pozwala się ludziom zintegrować, 

uczestniczyć w czymś, co jest wspólnym wysiłkiem dla dobra innych ludzi. To się nazywa 

altruizm, poświęcenie, bo nikomu za to nie płacimy. To wszystko odbywa się jakby w ramach 

takiego dobrego działania. Bardzo rzadko spotyka się dzisiaj taką chęć poświęcania własnej 

pracy, wolnego czasu dla dobra innych ludzi. To jest na pewno dla mnie bardzo cenne. Dla 



mnie jako człowieka, ale nie ukrywam, że również jako dyrektora szkoły tak? Bo to są 

nauczyciele, a nie wszyscy się angażują, nie wszyscy chcą w tym pracować. Ale jest taka grupa, 

która co roku, mimo że ma  swoje obowiązki, poświęca wolny czas, poświęca się temu i to jest 

ogromna wartość. Można w tym uczestniczyć i to buduje człowieka, to pozwala się 

człowiekowi samemu rozwijać, to też nadaje, chęci żeby coś dla innych zrobić.  

Druga taka wartość to jest to, że możemy Wam pokazać, że poza taką codzienną nauką 

istnieje świat pasji. Przyjeżdżają tu ludzie, którzy przyjeżdżają bez gratyfikacji finansowej, 

czyli przyjeżdżają pasjonaci. Gościmy tu ludzi, którzy poświęcają  każdą chwilę danej 

dziedzinie nauki. Ja teraz wróciłam z wypiekami na twarzy z wykładu o rycerzach. Młody 

człowiek pokazywał fantastyczne rzeczy, po prostu widać, że tym żyje. I może pokazać innym. 

Oczywiście jest te 90% pewnie osób, które na to popatrzą, ponudzą się i pójdą, ale dla tych 

10%, a nawet dla 2 osób, warto to wszystko robić, jeśli one poczują że nauka to jest to. No i to 

są te ważne wartości. 

 

Pytanie 3: Mamy Dni Nauki, mieliśmy Marsz do Ossowa, wyjścia do teatrów, kin i na 

koncerty. Chcielibyśmy się zapytać czy uchyliła by Pani rąbka tajemnicy, co jeszcze Pani 

planuje dla uczniów? 

 

A.N-M: O rany! Ciężko mi odpowiedzieć na ten moment, ponieważ to zawsze jest impuls 

chwili, momentu. Nie wiem, skąd to się bierze w mojej szalonej głowie, ale się tam bierze. W 

najbliższym czasie  zaplanowaliśmy, a nauczyciele też się na to zgodzili, żebyście poszli do 

kina do Wołomina obejrzeć sobie „Legiony”. Ale nie chodziło mi o sam film. Chciałabym, 

żebyście zobaczyli jak wyglądały te wojska, jak wyglądały mundury wojsk Hallera, tak zwane 

błękitne Legiony, żebyście mogli poczuć to, bo nauczyciele zaplanowali ponowne wyjście do 

Ossowa. Spodobał im się ten marsz, więc można zrozumieć historię i tyle. A co jeszcze planuję? 

Trudno mi powiedzieć, bo ja tego nie planuję, to po prostu jest „spontan”. 

 

Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Eryk Żurowski i Patryk Jarosz z klasy 3 IN 


