
 

 

1. Dlaczego Pani zdecydowała się pracować w 

szkole? 

W pewnym momencie mojego życia dorosłam do 

takiej decyzji. Lubię kontakt z ludźmi. Dzieci i 

młodzież są dla mnie wyzwaniem, a praca w takim 

miejscu jak szkoła, wydawała mi się idealna.  

 

2.  Jakie są Pani zainteresowania poza pracą? 

Lubię czytać książki, słuchać muzyki, interesują 

mnie również tematy związane z aranżacją wnętrz 

(poświęcam temu sporo czasu). Uwielbiam kontakt 

z przyrodą; wyciszam się i poprawia mi to 

samopoczucie, ale najbardziej kocham mojego 

wnuka Bartusia. Chętnie spędzałabym z nim więcej 

czasu. 

 

3. Czy przegląda Pani gazetkę „Zarzuć okiem”? 

Przeglądam- to dobre określenie. 

Czytałam relację z wyjazdu na koncert Ewy 

Matusiak- bardzo mi się podobało.  

 



4.  Jak Pani ocenia postawę i kulturę uczniów do 

przedmiotów, w których Pani się specjalizuje?  

Są wspaniali uczniowie: chętni do pracy, nauki, 

kulturalni, szanujący wszystkich kolegów, 

nauczycieli, każdego człowieka, którego spotykają 

na swojej drodze. Ale również często obserwuję 

przykłady zachowania zupełnie odwrotnego. 

Myślę, że kulturę osobistą „wynosimy” z domu. 

Trudno tym uczniom zmienić swoje zachowanie na 

czas pobytu w szkole.  

 

5.  Co najbardziej Pani ceni w uczniach? 

Naturalność, prawdę i kulturę. Myślę, że te cechy 

zestawione w dowolnej kolejności dają obraz 

ucznia, z którym chcemy przebywać i pracować. 

 

6.  Czy w dzieciństwie lubiła Pani przedmioty ścisłe? 

Tak, chociaż bardzo dużo czytałam i bardzo lubiłam 

język polski. 

 

7.  Jak ocenia Pani trudność uczenia się chemii, dla 

uczniów zaczynających naukę w gimnazjum? 

Według mnie chemia nie jest trudnym 

przedmiotem. Wymaga systematyczności  

 



i zrozumienia. Chemii nie można uczyć się od czasu 

do czasu, ponieważ bardzo szybko się to zemści. 

 

8.  Czy podobają się Pani zmiany, które zaszły po 

roku Pani nieobecności? 

Będąc przez rok na urlopie zdrowotnym bardzo 

wypoczęłam. Cieszyłam się z powrotu do pracy. 

Wielu uczniów zmieniło się (wyrośli i wydorośleli). 

Mam nadzieję, że czas urlopu wyzwolił we mnie 

siły, które pozwolą na efektywną i przynoszącą 

satysfakcję pracę.  

 

Dziękujemy za odpowiedzi na nasze pytania  

 

                                              Wywiad przeprowadziły: 

                                                         Emilia Baran 

                                                  Sylwia Wasiniewska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 


