
 
 

WYWIAD Z PANIĄ MGR  HANNĄ DRYGAS, WICEDYREKTOREM SZKOŁY 

 

1. Jak długo Pani pracuje w szkole? 

Swoją przygodę nauczycielską w SP 48 rozpoczęłam w 1983r. Nietrudno więc 

policzyć, że minęło 35 lat. To kawał czasu. 

2. Ile czasu zajęło Pani przygotowanie do zawodu nauczyciela? 

Ukończyłam 2-letnie Studium Nauczycielskie, a później 4- letnie studia 

pedagogiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. 

3. Jakie przedmioty szkolne Pani lubiła? 

Uwielbiałam język rosyjski, j. polski i przyrodę. 

4. Jakich przedmiotów Pani nie lubiła? 

Na ironię nie lubiłam lekcji wychowania fizycznego. Po przebytej kontuzji nie 

mogłam podołać wszystkim ćwiczeniom. Nigdy jednak nie unikałam tych zajęć. 

5. Jak lubi się Pani ubierać? 

Styl sportowy – najbardziej mi odpowiada. 

6. Jakie są Pani ulubione zwierzęta? 

Zdecydowanie psy, choć od 12 lat mam kota, zwykłego dachowca. 

7. Jaka jest Pani ulubiona książka? 

,, Nad Niemnem” – Elizy Orzeszkowej. Czytałam ją n- razy. 

8. Co Pani robi, kiedy ma wolny czas? 

Wiosną i latem odpoczywam w moim przydomowym ogródku. Jesienne i 

zimowe wieczory spędzam nad krzyżówkami. 

9. Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 



Zawód nauczyciela był dla mnie misją do wykonania. 

10. Czy Pani ma jakieś zwierzątko? 

Tak, kota Benka. 

11. Jaki jest Pani ulubiony film? 

Filmy z Meryl Streep. Cóż trudno wymienić jeden, bo każda jej rola to perełka 

po prostu…,np. ,, Dwoje do poprawki”, ,, Diabeł ubiera się u Prady”, ,, Boska 

Florence”,… . 

12. Jakie jest Pani ulubione danie? 

Uwielbiam pierogi ruskie. 

13. Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Wszystkie odcienie szarości, od granatu po błękit. 

14. Kto jest Pani ulubionym piosenkarzem? 

Nie mam ulubionego piosenkarza. Ostatnio lubię słuchać piosenek Zazz i Katie 

Melua. 

15. Jakie są Pani wymarzone wakacje? 

Na głuchej polskiej wsi. 

16. Czy lubi Pani stawiać jedynki? 

Nie lubię!!! Nie wiem, czy zdarzyło mi się takowe postawić w ostatnich latach. 

Jedynka demotywuje i nie stanowi dobrego rozwiązania. 

17. Czy lubi Pani czytać książki? 

Tak. Ostatnio powracam do Agaty Christie. 

18. Czy lubi Pani tańczyć? 

Raczej tak. 

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

Zawstydzam, mówiąc ,, To nie jest uczciwe”. 

20. Jakie jest Pani motto życiowe? 

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu ,, Mały 

Książę”. 

21. Jakie cechy charakteru ceni Pani najbardziej? 

Odpowiedzialność, punktualność, empatia. 

22.Jakich cech Pani nie toleruje? 

Zakłamania, szyderstwa, obmawiania i zazdrości. 

23. Czy lubi Pani udzielać wywiadów? 

Nie lubię, choć ten wywiad był dla mnie przyjemnością. 

 

                                                                                       

                                                                         Dziękujemy za rozmowę. 

                                                                               Samorząd Szkolny     



 
 


