
                                                                                                 Pyskowice 23.06.2022r. 

SZANOWNA PANI DYREKTOR 
        Witamy, klasa 4b przygotowała pomocnicze pytania , na które może Pani odpowiedzieć lub zredagować tekst inaczej , tak aby powstał wywiad. Prosimy o wypowiedź , 
którą umieścimy na stronie szkoły w zakładce 60 -Lecia Szkoły. Jest to związane z zadaniami dotyczącymi  starań o nadanie szkole imienia Janusza Korczaka. 

1. W jakich latach była Pani dyrektorem naszej szkoły? 
Czy tylko u nas Pani pracowała ? 

W latach 1999 -2003. Nie tylko, ogólnie można powiedzieć, że pracuję w oświacie całe swoje zawodowe 
życie ale dyrektorem byłam tylko w tych latach 😊 

2. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? Będąc dzieckiem chciałam być nauczycielką j. polskiego, potem mi się pozmieniało… 
W efekcie zostałam nauczycielką biologii i chemii 3. Kim chciała Pani być będąc dzieckiem? 

4. Czy lubiła Pani pracę w szkole? Tak, bardzo a najbardziej rozmowy z uczniami 😊 
5. Dlaczego została Pani dyrektorem i jak się Pani 

pracowało na tym stanowisku? 
Rok, w którym zostałam dyrektorem to było wyzwanie, a ja lubię wyzwania, działo się nowe w edukacji… 
Bywały chwile lepsze i trudniejsze ale ogólnie dobrze wspominam ten czas, wiele mnie nauczył 😊 

6. Czy miała Pani ulubioną klasę? Najlepiej znałam uczniów klas, których byłam wychowawczynią ale ulubionej klasy nie miałam. Każda z 
klas, które uczyłam miała w sobie, to coś … niesamowitego, każda była niepowtarzalna  😊  

7. Najlepsze Pani  wspomnienia związane ze szkołą to…? Rozmowy z uczniami, a wcześniej, gdy sama byłam uczennicą szkoły lekcje muzyki i plastyki (z o ile mnie 
pamięć nie zawodzi, panami: Batorem i Żydaczewskim - oni robili „cuda” na swoich lekcjach)  

8. Czy Pani pamięta największe sukcesy uczniów? To zależy od tego, co nazywamy i jak rozumiemy pojęcie sukces – moi uczniowie mieli wiele sukcesów 😊 
9. Jaki kolor Pani lubi? Czarny 
10. Czy Pani ma lub miała zwierzątka w domu? Swojego nie ale syn miał żółwie 
11. Czy Pani lubi placki? Ziemniaczane? Uwielbiam jeść 😊 
12. Dlaczego Pani odeszła z pracy w szkole? Życie, to zmiana i nadeszła pora, by iść dalej swoją drogą – nadal pracuję w oświacie, troszkę zmienili mi 

się „uczniowie” 😊 
      

Prosimy o odpowiedź na te pytania lub o swoje inne wspomnienia dotyczące pracy w SP 5. 

Pozdrawiamy Panią i życzymy zdrowia i zadowolenia z życia. 

                                                                               Klasa 4 b z wychowawczynią Ewą Uznańską. 

Bardzo dziękuję za pamięć i życzenia Wam moi mili oraz Waszej wychowawczyni – pamiętam jak Pani rozpoczynała pracę w Naszej szkole 😊 

Wybraliście świetne imię dla Szkoły, dziękuję Wam za to!!!  

Życzę spełniania marzeń, osiągania swoich celów  i radości z życia 😊 

 Z pozdrowieniem - Ewa Halska  


