
           

 

WYWIAD Z PANIĄ MGR KATARZYNĄ ŁOKAJ, NAUCZYCIELEM 

BIBLIOTEKARZEM 

                       

1.Jak długo Pani pracuje w szkole ? 

 

W szkole pracuję 26 lat. 

 

2. Ile czasu zajęło Pani przygotowanie do zawodu nauczyciela? 

Do zawodu nauczyciela przygotowywałam się 5 lat (studia licencjackie + 

magisterium). Skończyłam również studia podyplomowe, brałam udział w 

licznych kursach pedagogicznych i szkoleniach. Jak widać nauka towarzyszy 

mi przez całe życie - jest to ważna część pracy każdego pedagoga. 

3. Jakie przedmioty szkolne Pani lubiła? 

Kochałam język polski i muzykę. Miałam wspaniałych polonistów i panią od 

muzyki, którzy zarazili mnie swoją pasją do tych przedmiotów. Pamiętam ich 

do dziś. 

 

4. Jakich Pani przedmiotów nie lubiła? 
 



Nie przepadałam za fizyką i chemią, chociaż nauczyciele uczący tych 

przedmiotów byli w porządku. 

 

5. Jak lubi się Pani ubierać? 

Lubię ubierać się wygodnie, ale też stosownie do okazji. Przeważa klasyka, z 

odrobiną kolorowej fantazji.  

 

6. Jakie są Pani ulubione zwierzęta? 

Bardzo lubię zwierzęta. Aby zgłębić wiedzę na temat świata zwierząt z 

przyjemnością oglądam filmy przyrodnicze. Uwielbiam psy - to prawdziwi 

przyjaciele. Zachwycają mnie również konie. Gdy te zwierzęta cierpią 

wywołuje to u mnie smutek.  

 

7. Jaka jest Pani ulubiona książka? 

W dzieciństwie zdecydowanie „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. 

Montgomery i właściwie cała seria na temat Ani i jej rodziny. Już jako 

dorosła, aby się odprężyć, często sięgam po „Błękitny Zamek” tej samej 

autorki. Preferuję książki obyczajowe, lubię literaturę w formie wspomnień i 

pamiętników. Interesująca jest dla mnie literatura faktu. Bawią mnie i 

wprowadzają w dobry nastrój książki zawierające anegdoty z życia. 

 

8. Co Pani robi kiedy ma wolny czas? 

Czytam książki, oglądam filmy, spędzam czas w gronie rodzinnym, 

spotykam się z przyjaciółmi, chodzę na spacery, jeżdżę na wycieczki. 

Jednym słowem w ten sposób lubię spędzać wolny czas. 

 

9. Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 

Od początku wiedziałam, że chcę pracować w szkole. Bardzo lubię dzieci i 

książki. Połączenie to sprawiło, że moim wymarzonym zawodem stał się 

zawód bibliotekarza w szkole podstawowej. Na szczęście dane mi było 

osiągnąć ten cel. 

 

10.Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 



Niestety, w tej chwili nie. W dzieciństwie miałam psa, którego bardzo 

kochałam. W moim domu gościł również kanarek, chomiki i myszka. Myślę, 

że nie jest to jeszcze zamknięty temat.  

 

11. Jaki jest Pani ulubiony film? 

Bardzo lubię oglądać komedie polskie: „Sami swoi”, „Nie ma mocnych”, 

„Kochaj albo rzuć”, „Seksmisja”. Uwielbiam „Przeminęło z wiatrem”. 

Odprężam się przy wszystkich częściach filmu o Harrym Potterze, Indianie 

Jones i „Powrocie do przyszłości”. Te ostatnie przenoszą mnie w inny świat i 

pozwalają zapomnieć o problemach. 

 

12. Jakie jest Pani ulubione danie? 

Zdecydowanie naleśniki, zarówno na słodko jak i na ostro. 

 

13. Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

W tej chwili preferuję czerń i biel. 

 

14. Kto jest Pani ulubionym piosenkarzem? 

Michael Jackson, Madonna, Michael Buble, Jason Derulo. Lubię muzykę 

pop i czasami polski hip hop. 

 

15. Jakie są Pani wymarzone wakacje? 

Wakacje nad ciepłym morzem lub oceanem, gdzie woda jest turkusowa, a 

niebo błękitne. Na plaży jest jasny, drobny piasek, a wokół wydmy lub 

palmy. Morze lub ocean szumi, a fale delikatnie uderzają o brzeg. Nie trzeba 

się nigdzie spieszyć, można popływać, poopalać się lub poczytać. 

 

16. Czy lubi Pani stawiać jedynki? 

Na szczęście z racji mojego zawodu nie muszę tego robić. 

 

17. Czy lubi Pani czytać książki? 



Bardzo lubię przenieść się do świata książek. 

 

18. Czy lubi Pani tańczyć? 

      Taniec sprawia mi ogromną przyjemność. 

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

Raczej nie miałam do czynienia z takimi sytuacjami. 

 

20. Jakie jest Pani motto życiowe? 

Przysłowie: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, motta: „Największym 

zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi” - Tadeusz 

Kościuszko, „Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, ale na 

umiejętności działania mimo niego” - Shelogh Brown. 

 

21. Jakie cechy charakteru ceni Pani najbardziej? 

      Ludzi cenię  za lojalność, dobroć, wrażliwość, uczciwość i takt. 

 

22. Jakich cech Pani nie toleruje? 

      Nie toleruję przebiegłości, arogancji i bezwzględności. 

 

23. Czy lubi Pani udzielać wywiadów? 

Udzielanie wywiadów nie jest moim ulubionym zajęciem. 

 

 

 

     Dziękujemy za wywiad 

 

         Samorząd Szkolny 

 

 

 



 


