
 

 

WYWIAD Z PANIĄ MGR ZENONĄ MAZUR, NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA POLSKIEGO 

 

W którym roku rozpoczęła Pani pracę w naszej szkole? 

W naszej szkole pracuję od 1981roku, a więc bardzo długo. 

Ile czasu zajęło Pani przygotowanie do zawodu nauczyciela? 

Moje przygotowanie to okres studiów i studia podyplomowe na dwóch 

kierunkach. Zawód nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia i podnoszenia 

kwalifikacji, dlatego ukończyłam różne kursy i szkolenia. 

Jakie przedmioty szkolne Pani lubiła? 

Najbardziej lubiłam język polski i historię. 

Jakich przedmiotów Pani nie lubiła? 

W szkole podstawowej, a także w liceum nie lubiłam zajęć praktyczno – 

technicznych i plastyki. 

Jak lubi się Pani ubierać? 



Preferuję umiarkowaną elegancję. 

Jakie są Pani ulubione zwierzęta? 

Bardzo lubię konie i psy. 

Jaka jest Pani ulubiona książka? 

Nie mam jednej ulubionej, ale często sięgam do książek Olgi Tokarczuk. 

Co Pani robi, kiedy ma wolny czas? 

Chodzę na basen, jeżdżę na rowerze, czytam i od kilku lat nagrywam 

audiobooki. 

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 

Lubię pracę z dziećmi. Jako mała dziewczynka uczyłam młodszego brata i 

koleżanki z podwórka. Do dzisiaj pamiętam swój ,,dziennik lekcyjny’’. 

Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 

Teraz nie, ale przez 14 lat miałam beagla Nikę. 

Jaki jest Pani ulubiony film? 

Może ,, Dziewczyna z perłą” albo ,, Notting Hill” ? Trudno powiedzieć. 

Jakie jest Pani ulubione danie? 

Najbardziej lubię dania rybne i różnego rodzaju sałatki. 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Czerwony, czarny, biały. 

Kto jest Pani ulubionym piosenkarzem? 

Od lat to Grzegorz Turnau, Michał Bajor, a z pań Hanna Banaszak i Edyta 

Geppert. Uwielbiam też Amy Winehouse. 

Pani wymarzone wakacje? 

Słońce, gorąca plaża i kąpiel w ciepłym morzu. 

Czy lubi Pani stawiać jedynki? 



Nie lubię. 

Czy lubi Pani czytać książki? 

Bardzo lubię. 

Czy lubi Pani tańczyć? 

Nie za bardzo.  

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

W takiej sytuacji upominam go, a jeżeli to nie skutkuje zapraszam na dyżur. 

Jakie jest Pani motto życiowe? 

Patrzeć z optymizmem w przyszłość i dostrzegać to, co ważne. 

Jakie cechy charakteru ceni Pani najbardziej? 

Najbardziej cenię odpowiedzialność i życzliwość. 

Jakich cech Pani nie toleruje? 

Nieuczciwości i cwaniactwa. 

Czy lubi Pani udzielać wywiadów?  

Raczej nie lubię.  

                                                                                               Dziękujemy za rozmowę 

                                                                                                    Samorząd Szkolny 

 

 


