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Witajcie w kolejnym numerze naszej gazety. Dziś rozpoczynamy cykl 

wywiadów z naszymi nauczycielami. Mamy nadzieję, że zaciekawimy 

naszych czytelników. 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy oto wywiad, który przeprowadził Wojtek Lisiecki z 

klasy 6D z panem dyrektorem Jakubem Szeszułą: 

 
 W.L. Czym zajmuje się w szkole Dyrektor. Czy ta praca jest ciekawa? 

 Do zadań wicedyrektora należy głownie wspomaganie w pracy swojego szefa, ale także w 

 moim przypadku: układanie planu lekcji, organizacja konkursów i egzaminu ósmoklasisty, 

 stały monitoring bezpieczeństwa w szkole i nowelizacja dokumentów szkolnych np. statut. 

 Ogólnie zajmuję się organizacją pracy w oddziałach 4-8. 

W.L. Kiedy przekonał się Pan, że chce zostać nauczycielem? 

Moi rodzice byli nauczycielami dlatego szybko się przekonałem jaka profesja mi 

odpowiada, a było to w 2 klasie liceum.  

W.L. Co dzieje się w szkole, kiedy stoi pusta? 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych chodzą do szkoły planowo jednak teraz maja 4 dniową 

przerwę ze względu na kwarantannę (tak to bywa niekiedy). Natomiast w godzinach 

popołudniowych wynajmowana jest hala sportowa, w której lokalne kluby odbywają 

treningi. Poza tym pracują panie w sekretariacie (tam zawsze jest co robić nawet gdy nie ma 

lekcji stacjonarnych) oraz obsługa szkoły. 

W.L. Jak Pan sądzi, czy e-learning jest dobrą alternatywą do nauki w szkole? 

Jest jedyną możliwością w tej chwili. Natomiast w czasie nauki stacjonarnej jest ciekawą 

alternatywą pozyskiwania wiedzy bez wychodzenia z domu, co ułatwia organizację czasu. 



W.L. Jak Pan myśli, kiedy wrócimy do nauczania stacjonarnego? 

Na pewno w przyszłym roku☺ Chcę wierzyć, że 18.01.2021. 

 

Dziękuję za poświęcony czas! 

 

Wojtek Lisiecki 

 

TO NIESTETY MY KAŻDEGO DNIA W SZKOLE 

 

 

Kolejny wywiad, tym razem Martyny Szymańskiej z powszechnie 

lubianą panią Agnieszką Stachowiak, naszą wspaniałą polonistką. 
 
 

M.Sz. Jaka jest Pani ulubiona klasa ? 

Każda klasa, z którą pracuję jest inna i za tę różnorodność każdą klasę lubię. Nigdy nie 

miałam swojej ulubionej. Każda lekcja to nowa przygoda, nowe wyzwanie i emocje. 

Zawsze miałam szczęście do sympatycznych uczniów, z którymi dobrze się pracuje, mogę 

zatem powiedzieć, że każda klasa jest moją ulubioną. 

M.Sz. Jak planuje Pani każdą lekcję z jakąkolwiek klasą ? 

Planowanie lekcji zaczynam od wyboru tematu i materiału, który chcę zrealizować. 

Zastanawiam się jakie metody i formy pracy będą najlepsze dla uczniów, aby mogli jak 

najwięcej się nauczyć i zapamiętać. Przygotowuję pytania i zadania do tematu, który 

będziemy omawiać na lekcji.  

M.Sz. Popiera Pani gry typu "Among Us" ? 

Szczerze mówiąc nie znam tej gry, więc trudno mi się wypowiedzieć na jej temat. Nie 

przepadam za grami komputerowymi. Lubię gry planszowe, w które gram z moimi dziećmi. 

Wydaje mi się, że spędzanie wielu godzin przed ekranem komputera czy telewizora, 

szczególnie w obecnych czasach nie prowadzi do niczego dobrego. Wolałabym, żeby 



dzieci spędzały więcej czasu na świeżym powietrzu wraz z rówieśnikami niż przed 

ekranami komputerów. 

M.Sz. Co lubi Pani robić w wolnym czasie ? 

Wolny czas lubię spędzać z moimi bliskimi. Uwielbiamy wycieczki do lasu. Lubimy 

zwiedzać ciekawe miejsca i poznawać ich historię. Często spędzam popołudnia grając w 

gry planszowe lub czytając książki. 

 

Bardzo Pani dziękuję 

Martyna Szymańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martyna przygotowała również wywiad z panią Agnieszką Tratwal, 

katechetką. 
 

M.Sz. Jaka jest Pani ulubiona klasa ? 

 W sumie jest ich kilka, bo każda klasa jest wyjątkowa, ale nie chciałabym zdradzać 

 dokładnie kogo mam na myśli. 

M.Sz. Jak Pani dogaduje się z innymi nauczycielami ? 

 Mam taką zasadę, że rozmawiam z wszystkimi osobami niezależnie od ich poglądów, czy 

 wyznawanej wiary. Stąd od początku roku starałam się nawiązać kontakt z wszystkimi 

 wychowawcami klas, których uczę.  

M.Sz. Woli Pani lekcje online czy nie ? 

 Lekcje w szkole  i lekcje on-line mają swoje plusy i minusy. Osobiście wolę lekcje on- line, 

 choć minusem jest to, że nie udaje mi się każdego ucznia zmobilizować do pracy i  z 

 powodu  słabego internetu nie każdy ma możliwość uczestniczyć w niej w pełni- co bardzo 

 mnie martwi. 

M.Sz Co lubi Pani robić w wolnym czasie ? 

 W wolnym czasie lubię czytać książki religijne, bawić się z moim psem i rozmawiać z 

 ludźmi. 

Bardzo dziękuję  

Martyna Szymańska 



Na koniec wywiad Stasia Grądzkiego z ulubioną biolożką, opiekunką 

SU, panią Klaudią Sobocińską. 

 
S.G. Co pani sądzi o swojej pracy?  

Bardzo lubię swoją pracę, daje mi ona ogromną satysfakcję. Cieszę się, że mam kontakt        

z młodzieżą. Praca z drugim człowiekiem sprawia, że ciągle poznaję i uczę się nowych 

rzeczy. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy i dążę do samorozwoju. By nadążać za 

uczniami nie mogę stać w miejscu, zatem rozwijam nowe umiejętności i zdobywam kolejne 

wiadomości.  Praca ta jest bardzo wymagająca, ale zaangażowanie i sukcesy uczniów 

napędzają do działania.  

S.G. Kiedy zaczęła się pani interesować biologią? 

Biologią interesowałam się od zawsze. Mieszkałam do czasu studiów na wsi i przyroda nie 

była mi nigdy obca. Chętnie zgłębiałam jej tajniki prowadząc wspólnie z siostrą obserwacje 

w terenie, odbywając wycieczki, przyglądając się i biorąc udział w pracach polowych w 

gospodarstwie dziadków. Nie były mi straszne zwierzęta gospodarskie, znajomość 

gatunków zbóż, praca podczas wykopków czy też żniw.  

S.G. Jaki jest pani ulubiony sport? Jaki jest pani ulubiony program w telewizji? 

Preferowana przeze mnie aktywność fizyczna to jazda na rowerze. Jeśli zaś chodzi o 

programy telewizyjne to mam kilka ulubionych, są to m.in.: „Niezwykły dr Pol”, „Rolnicy. 

Podlasie” i „W okowach mrozu”.    

S.G. Jakie były pani trzy ulubione przedmioty ze szkoły? 

 Wśród moich ulubionych przedmiotów była oczywiście biologia, ale również geografia i 

 chemia. Przedmioty te interesowały mnie do tego stopnia, że brałam z powodzeniem udział 

 w konkursach międzyszkolnych. Zdarzył mi się również epizod z konkursem 

 astronomicznym. Od zawsze lubiłam przedmioty przyrodnicze, więc wybór profilu liceum 

 był oczywisty (biologiczno-chemiczny z językiem łacińskim) tak samo jak kierunek 

 studiów.   

 Bardzo Pani dziękuję  

 Stasiu 

 

 

 

 

 

 


