
 

 

WYWIAD Z PANIĄ MGR MAŁGORZATĄ ROSZAK, NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA 

POLSKIEGO, KONSULTANTKĄ JĘZYKA POLSKIEGO W ZACHODNIOPOMORSKIM 

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

 

Jak  długo  pracuje   Pani  w  szkole  ? 

 W tej szkole pracuję  28 lat, a w oświacie już  35 lat . 

Ile  czasu  zajęło  Pani  przygotowanie  do zawodu   nauczyciela ? 

Trudne  pytanie… Cały czas  się   przygotowuję … . 

Jakie  przedmioty  szkolne Pani  lubiła  ? 

Była  to historia  i matematyka. 

Jakich  przedmiotów  Pani  nie  lubiła  ? 

Nie  lubiłam  plastyki.  

Jak  lubi  się  Pani  ubierać  ?  

Przede wszystkim  wygodnie oraz odpowiednio  do sytuacji. 

Jakie  są Pani  ulubione  zwierzęta ?  



Lubię  zwierzęta , kiedy są  w  swoim naturalnym środowisku na  wolności. 

Zwierzęciem, które mnie zachwyca jest  żyrafa . 

Jaka  jest  Pani  ulubiona  książka  ? 

„Biblia” jest to  książka, do  której zawsze  mogę  wrócić.  

Co  Pani  robi  kiedy, ma  wolny  czas  ? 

Pracuję na działce, jeżdżę na rowerze, czytam książki , gazety, spotykam się  z 

przyjaciółmi, chodzę  do kina. 

Dlaczego  wybrała  Pani ten  zawód  ?  

Zawsze chciałam być nauczycielką. 

Czy  ma  Pani  jakieś  zwierzątko  ?  

Nie mam. 

Jaki jest  Pani  ulubiony  film ? 

Jest to  film ,, Noce  i dnie”, dla  rozrywki  „  Seksmisja.”  

Jakie  jest  Pani  ulubione  danie  ?   

 Uwielbiam zupy  i ziemniaki . 

Jaki jest  Pani  ulubiony  kolor ? 

Niebieski  i żółty . 

Kto jest  Pani  ulubionym piosenkarzem ?  

Ryszard  Rynkowski . 

Jakie  są  Pani  wymarzone  wakacje ? 

Zabieram  swoją  rodzinę  najpierw  do  Grecji, Włoch , a potem  jakimś  

sposobem do  Egiptu. 

Czy  lubi  Pani  stawiać jedynki ?  

Nie, nie lubię, naprawdę nie lubię. 



Czy  lubi  Pani  czytać  książki  ? 

Bardzo. 

Czy lubi  Pani  tańczyć?  

Bardzo,  zawsze lubiłam i lubię. 

Co  Pani   robi, kiedy  widzi  Pani  ucznia, który  ściąga ?  

Uniemożliwiam mu to na różne sposoby.  

Jakie jest  Pani   motto  życiowe ?  

„… więc  żyjmy  jak  można  najpiękniej. Czy  wielkie, czy  szare  są  dni ,  bo 

życie  to skarb w  naszych  rękach i  przez  nas  ma świat  lepszym być...”. 

Jakie  cechy  charakteru  ceni  Pani  najbardziej ?  

Odpowiedzialność, pracowitość, lojalność .  

Jakich  cech  Pani nie  toleruje  ?  

Nieodpowiedzialności  i  głupoty . 

Czy  lubi  Pani  udzielać   wywiadów  ? 

Chyba  nie. 

                                                                         Dziękujemy za rozmowę. 

                                                                              Samorząd Szkolny 

         

 

 


