
Uczeń kl.III a naszego gimnazjum przeprowadził wywiad z nauczycielką języka angielskiego panią 
Patrycją Zbirug. 
 
Mateusz Szczucki: Witam. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani udzielić mi wywiadu.  Proszę  na 
początek powiedzieć coś o sobie. 
 
Pani Patrycja:  Pochodzę z Rudy Śląskiej. Jest to dosyć duże miasto w województwie śląskim. 
Obecnie mieszkam w Głogówku.  
 
MS: Jak to się stało, że jest pani w naszej szkole, tym bardziej, że mieszka pani dosyć daleko? 
 
PP: Jak to się stało, że jestem w waszej szkole? Zawsze chciałam pracować w dużej szkole a wasza 
jest idealna. 
 
MS: Czy pracowała pani kiedyś w innym zawodzie? 
 
PP: Nie, nigdy nie pracowałam w innym zawodzie. Prosto po studiach zaczęłam pracę w szkole. 
 
MS: To nie pierwsza Pani praca jako nauczyciela? 
 
PP: Nie jest to moja pierwsza praca jako nauczyciel- a dokładnie czwarta. 
 
MS: Miała Pani jakieś praktyki  lub zwykłą pracę jako nauczyciel za granicą? 
 
PP: Nie, nigdy nie pracowałam za granicą. Odwiedziłam tylko jako turysta Irlandię i Anglię. 
 
MS: Jak się Pani czuje w naszej szkole? Podoba się tu Pani? 
 
PP: W waszej szkole, a już naszej szkole czuję się bardzo dobrze, a wręcz świetnie. 
 
MS: Co podoba się Pani najbardziej? 
 
PP: Najbardziej podobają mi się oczywiście UCZNIOWIE! Szczególnie ich chęć i zapał do nauki.  
 
MS: Co Pani sądzi o uczniach i innych nauczycielach w szkole? Darzy Pani ich wszystkich sympatią? 
 
PP: Tak, wszyscy w szkole są bardzo mili. 
 
MS: Lubi Pani uczyć? 
 
PP: Uwielbiam. Chyba nie mogłabym pracować w innym zawodzie. 
 
MS: Jaką jest Pani nauczycielką? 
 
PP: Hm… Chyba niezłą. Lubię przedmiot, którego uczę, więc uczniowie to chyba odczuwają. Staram 
się ich zarażać swoim zapałem do angielskiego. Może kiedyś mi się uda. 
 
MS: Jak wyglądają u Pani lekcje? 
 
PP: Lekcje są bardzo zróżnicowane. Czasem całą godzinę wykładam materiał, a innym razem całą 
godzinę ćwiczymy. Staram się tu wpleść sporo informacji kulturalnych, by uczniowie widzieli, że 
kultura zachodnia jest różna od naszej. 
 
MS: Ulubiona klasa, jeśli takowa istnieje? 
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PP:  Hm… Chyba nie mam takiej. Chociaż bardzo lubię klasy gimnazjalne. Nie wiedzieć czemu… 
 
MS: Niech Pani opisze wymarzoną lekcje. 
 
PP: Wymarzona? Kiedy całą godzinę mogłabym opowiadać o literaturze staroangielskiej. Czasami 
realizuje to na kółku z języka angielskiego. 
 
MS: Co Pani robi po szkole, w wolnym czasie?  
 
PP: Po szkole zazwyczaj zajmuje się domem. Uwielbiam gotować, szczególnie jednodaniowe 
potrawy, np. Chili con carne albo lasagne. 
 
MS: Ogląda Pani telewizję, czy raczej spędza czas aktywnie? 
 
PP: Nie lubię TV. Raczej słucham muzyki. Bardzo lubię Katie Meluę, Boba Dylana oraz ostatnio 
Adele. Wiosną i latem jeżdżę na rowerze i rolkach. Chodzę też na pilates. Zresztą każda forma ruchu 
jest super. Choćby wchodzenie po schodach.  
 
MS: Czyta Pani książki? Jakie? 
 
PP: Uwielbiam czytać. Ostatnio doszło nawet do tego, że zakupiłam sobie Kindle e-Reader.   
Uwielbiam Georga R. Martina, serię  „Gra o tron”, z polskich - Janusza Głowackiego  i Janusza L. 
Wiśniewskiego, którego ostatnio czytałam „Na fejsie z moim synem”. Uwielbiam także prasę. 
"Newsweek", "Politykę"," Wprost". Jestem świadoma swojej roli w społeczeństwie i chciałabym dalej 
taka pozostać.  
 
MS: Co jest dla Pani najważniejsze w życiu? 
 
PP: Co jest najważniejsze w życiu? Chyba spokój duszy, życie zgodnie z tym, kim się jest. A tak 
najbardziej to chyba CÓRKA! Może to i banalne, ale ona jest spełnieniem moich marzeń. 
 
MS: Dziękuję za rozmowę. 
 
PP: Dziękuję.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

