
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeprowadziliśmy mini wywiady z niektórymi 

nauczycielami z naszej szkoły. Zadawaliśmy kilka krótkich pytań. Zaczynając od 

pytań o pracę w szkole, doszliśmy aż do pytań o wspomnienia z dzieciństwa.  

Oto nasze wywiady: 

 

Pani Beata Juszczak 

- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 

- Wybrałam ten zawód, ponieważ lubię uczyć dzieci. 

- Dlaczego akurat matematyka? 

- Dlaczego? Ponieważ według mnie była najłatwiejsza. 

- Czy ma Pani jakieś zwierzę domowe? 

- Mam świnkę morską. 

- Jakie ma Pani hobby? 

- Lubię czytać, szydełkuję. 

- Czy pamięta Pani jakieś marzenie z dzieciństwa? 

- Raczej nie. 

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

- Oczywiście matematyka. 

- Jak wspomina Pani czasy szkolne? 

- Dobrze. 

- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? Czy był to zawód nauczyciela? 

- Nie pamiętam, ale chyba nie był to nauczyciel. 

- I na koniec, czy jest jakiś fakt o Pani, o którym raczej nikt nie wie, a chciałaby 

się Pani nim z nami podzielić? 

- Raczej nie. 

- Dziękujemy Pani bardzo.  

  



Pani Iwona Suwaj 

- Dlaczego zdecydowała się Pani zostać nauczycielem? 

- Zostałam nauczycielem, ponieważ od zawsze lubiłam uczyć. 

- Dlaczego akurat geografia i WOS? To niecodzienne połączenie. 

- Głównie jestem geografem, WOS jest dodatkowy. Lubię podróżować, dlatego 

wybrałam geografię. 

- Czy ma pani jakieś zwierzątko domowe? 

- Nie mam. Na razie nie mam czasu, ale kiedyś miałam psa i dalej chciałabym go 

mieć. 

- Jakie jest Pani hobby? 

- Zdecydowanie chodzenie po górach. 

- Jakie jest Panie marzenie z dzieciństwa? 

- Nie pamiętam żadnego. 

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

- Geografia. 

- Jak wspomina Pani czasy szkolne? 

- Bardzo miło. 

- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 

- Prawnikiem. 

- Czy jest jakaś informacja o Pani, o której raczej nikt nie wie, a chciałaby się 

Pani nią z nami podzielić? 

- Chyba nie ma nic takiego. 

- Dobrze, to już wszystko. Bardzo dziękujemy za poświęcenie nam czasu.  

 

 

 

 

  



Pani Anna Młodzińska 

- Dlaczego została Pani nauczycielem? 

- Od zawsze tak chciałam, to było moim marzeniem. 

- Dlaczego akurat te przedmioty? 

- Zawsze lubiłam fizykę i matematykę i byłam w tym dobra. Już w liceum i w 

szkole podstawowej udzielałam korepetycji znajomym. 

- Co najbardziej lubi Pani w swoim zawodzie? 

- Jak po niepowodzeniach pojawia się jakiś sukces - chociaż najmniejszy - i tę 

radość, która jest wtedy. (śmiech) 

- Jak wspomina Pani czasy szkolne? 

- Bardzo lubiłam czasy szkolne, szczególnie liceum. 

- O jakim zawodzie Pani myślała gdy była mała? Czy był to nauczyciel? 

- Jeśli poważnie myślałam o zawodzie, to był to nauczyciel. 

- Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 

- Nie mam zwierzaka, mieszkam w bloku, ale córka bardzo chce mieć. 

- Czy ma Pani jakieś swoje hobby? 

- Lubię narty zjazdowe, rolki, łyżwy.  

- Czy pamięta Pani jakieś marzenie z dzieciństwa? 

- Pamiętam, że jak byłam mała bardzo chciałam odwiedzić Australię. 

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

- Oczywiście fizyka i matematyka, ale też język angielski. 

- Czy jest coś takiego o czym raczej nikt nie wie, a chciałaby się tym z nami 

Pani podzielić? 

- Nie, raczej nie ma takiego czegoś. 

- Dziękujemy bardzo. 

 

 

  



Pani Joanna Ślązak 

- Moglibyśmy przeprowadzić z Panią wywiad? 

- Oczywiście 

- Dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycielem? 

- Zaczęło się od mojego zamiłowania do języków. Tak doszło do tego, że 

zostałam nauczycielką. 

- Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 

- Nieprzewidywalność, to że każdy dzień jest inny.  

- Jak wspomina Pani czasy szkolne? 

- Najlepiej wspominam czasy liceum, a potem studiów. Poznałam osoby, z 

którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj, takie prawdziwe szkolne przyjaźnie, które 

pozostają na lata. Jeśli chodzi o tematykę naukową, to największą przyjemność 

dawało mi uczenie się tego, co sama wybrałam – w moim przypadku były to 

języki. 

- Kim chciała zostać Pani w dzieciństwie? Czy był to zawód nauczyciela? 

- Sięgając pamięcią wstecz, wydaje mi się, że już w podstawówce miałam gdzieś 

z tyłu głowy, że zostanę nauczycielem. I w dalszym etapie nauki i zdobywania 

wiedzy, nie znalazłam innego zawodu, który skusiłby mnie bardziej, niż ten, 

który wykonuję dzisiaj.  

- Jakie ma Pani hobby?  

- Bardzo lubię czytać książki – najbardziej kryminały i thrillery. Lubię również 

spędzać czas z rodziną na wspólnych spacerach czy wyjazdach. 

- Czy pamięta Pani jakieś marzenie z dzieciństwa? 

- Nie przypominam sobie żadnego szczególnego.  

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

- I nikogo tu nie zdziwię – języki – uczyłam się angielskiego i niemieckiego. W 

moich czasach na maturze można było wybrać jako dodatkowy przedmiot język, 

w związku z tym ja wybrałam język polski, angielski i niemiecki. 

- Czy jest jeszcze coś ciekawego czym chciałaby się Pani z nami podzielić? O 

czym może jeszcze nie wiemy? 

- Jest taka jedna rzecz, chociaż nauczycielki o tym wiedzą (śmiech). Mam fobię 

przed zwierzętami, boję się ich, dlatego nie mam żadnego zwierzaka. 



Pani Dorota Jabłońska-Kocela 

- Dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycielem? 

- Wybór zawodu nie był dla mnie oczywisty. Idąc na studia wiedziałam, że 

absolutnie nie chcę być nauczycielem, ale na pierwszych praktykach w szkole 

załapałam dobry kontakt z dziećmi i „połknęłam bakcyla” nauczycielskiego. Po 

studiach krótko pracowałam jako dziennikarka, ale zraziłam się do tego zawodu 

i przypomniało mi się jak dobrze pracowało mi się z młodzieżą. Zaczęłam pracę 

w szkole i moja przygoda z nauczaniem trwa do dziś. 

- Dlaczego wybrała Pani nauczanie akurat tego przedmiotu? 

- Jestem przede wszystkim polonistką. Na studia polonistyczne poszłam z 

miłości do książek i słowa w każdej postaci. Wybór historii jako studiów 

dodatkowych wynikał z tego, że literatura i język są bardzo mocno powiązane z 

historią. 

- Co najbardziej Pani lubi w swoim zawodzie? 

- W zawodzie nauczyciela najbardziej lubię kontakt z młodzieżą. Ja też uczę się 

od Was wielu rzeczy i nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy;) Duże znaczenie 

ma też to, że pracując w szkole można naprawdę komuś pomóc (nie tylko 

dzieciom). 

- Jak wspomina Pani swoje szkolne lata? 

-Szkolne lata wspominam bardzo dobrze, choć w podstawówce miałam 

niewiele czasu, bo chodziłam do dwóch szkół jednocześnie (zwykłej i 

muzycznej). 

- Jakim typem ucznia Pani była? 

- Byłam ucieleśnieniem określenia „zdolny, ale leniwy” - niesystematyczność 

gubiła mnie zwłaszcza na matematyce. 

- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? Czy był to zawód nauczyciela? 

- W dzieciństwie chciałam zostać weterynarzem. 

 - Czy ma Pani jakieś hobby? 

- Moje hobby to: literatura, spacery z psem i uczenie go, piesze wycieczki, 

zwiedzanie nieznanych zabytków, historia lokalna i etnografia, gra na pianinie, 

podróże małe i duże. Zdarza mi się też odnawiać stare meble. 

- Czy ma Pani jakieś zwierzę? 

 - Mam dwa psy i trzy koty. 



- Czy pamięta Pani jakieś marzenie z dzieciństwa? 

- Moje najważniejsze marzenie z dzieciństwa nie zmieniło się - to szczęście 

moich bliskich. Poza tym jako przedszkolak marzyłam, by zostać piratem lub 

czarownicą. 

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

- Moim ulubionym przedmiotem szkolnym był oczywiście język polski. Bardzo 

lubiłam też język angielski. 

- Czy jest jeszcze coś ciekawego, czym chciałaby się Pani z nami podzielić? O 

czym może jeszcze nie wiemy? 

- Nie ma… :P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pani Małgorzata Kordyl 

- Dlaczego wybrała Pani taki zawód? 

- To był zupełny przypadek. Nigdy nie myślałam, że będę pracować w szkole. Co 

prawda moje starsze kuzynki wybrały zawód nauczyciela, ale ja miałam inne 

marzenia i plany. Niestety życie zweryfikowało plany,  a marzenia nie zawsze się 

spełniają.  I tak zupełnie przez przypadek trafiłam już po liceum do szkoły- 

pracowałam jako nauczyciel. Polubiłam dzieci, odkryłam w sobie chęć 

pomagania słabszym. Wtedy postanowiłam studiować pedagogikę, 

interesowałam się psychologią,  a po studiach zostałam pedagogiem szkolnym. 

I to było to – przypadek sprawił, że praca stała się moją pasją. 

 - Dlaczego akurat pedagogika? 

 - Pedagogika? Przypadek, ale trafiony. 

 -Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy i w zawodzie nauczyciela? 

- Praca w szkole to jest przede wszystkim  kontakt z młodymi ludźmi. Interakcja, 

radość i Wasza spontaniczność powodują, że chce się żyć i świat jest 

piękniejszy.  Ja osobiście czerpię energię z tych spotkań. Wciąż się uczę i nigdy 

nie jest nudno. 

Praca pedagoga to też pomaganie innym. A jak wiecie pewnie- dobro zawsze 

wraca. 

- Jak wspomina Pani czasy szkolne? 

- Bardzo dobrze  Lubiłam chodzić do szkoły, w podstawówce byłam 

„pilniakiem”. Trochę nudne, ale tak było. Miałam też zawsze dużo fajnych 

znajomych, a jak wiecie szkoła to nie tylko nauka, ale spotkania, relacje i 

przyjaźnie. W szkole średniej też było ok  Byłam już trochę bardziej szalona i 

zbuntowana. Najlepiej wspominam studia – to bardzo przyjemny czas nauki. 

-Jaki był Pani ulubiony przedmiot? 

- W tym problem, że nie miałam ulubionego przedmiotu. Lubiłam matematykę, 

ale tylko w szkole podstawowej. W liceum postawiłam na przedmioty 

humanistyczne i języki. Język rosyjski był moją mocną stroną. 

- Jakim typem ucznia Pani była? 

- W podstawówce byłam bardzo pilną uczennicą, w liceum poszukiwałam 

swojej drogi i wybierałam przedmioty, których się uczyłam. Na studiach już z 

zainteresowaniem zgłębiałam tajniki pedagogiki i psychologii  

- Czy ma Pani jakieś zwierzę? 



- Obecnie nie mam. Ale zamierzam przygarnąć pieska ze schroniska. Lubię też 

koty, chyba dlatego, że chodzą własnymi drogami, trochę tak jak ja. 

- Czy ma Pani hobby? 

- Hobby to tak naprawdę moja praca  Poza tym lubię czytać: oczywiście 

poradniki, powieści obyczajowe i psychologiczne oraz ciekawe biografie. Śledzę 

też interesujące blogi. Ostatnio jestem fanką seriali skandynawskich na 

Netflixie. 

A i lubię jazdę na rowerze, ale tylko rekreacyjną. 

- Czy pamięta Pani jakieś marzenie z dzieciństwa? 

- Tak – marzyłam o tym, żeby zostać stewardesą.  

- Kim Pani chciała zostać, czy był to zawód nauczyciel? 

- Oczywiście jak już wspomniałam – stewardesą. To miał być pewnie wyjątkowy 

zawód – takie marzenie małej dziewczynki. Chciałam zapewne podróżować po 

świecie. Nie myślałam, żeby zostać nauczycielem, ale  mam w pamięci kilku 

wyjątkowych nauczycieli. 

- Czy jest jakaś informacja o Pani, o której raczej nikt nie wie, a chciałaby się 

Pani nią z nami podzielić? 

- Jasne, chętnie się podzielę. Niektórzy wiedzą, otóż od ponad 10 -ciu lat 

współpracuję z Biurem Podróży i nawet w wakacje pracuję z młodzieżą, łączę 

dwie pasje - pracę wychowawcy i podróże. A moje największe marzenie to 

założenie Klubu lub Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży – takiej PRZYSTANI  To 

jeszcze przede mną… 

Trzymajcie kciuki za ten projekt! 

- Dziękujemy  i trzymamy kciuki! 

Pomysł i realizacja 

Uczniowie klasy VIII - członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu 

        Zuza Górecka i Wojtek Grabski 


