
 

 

WYWIAD Z  PANIĄ MGR HELENĄ  CZERNIKIEWICZ, POLONISTKĄ, 

 REDAKTORKĄ  NACZELNĄ  GAZETKI ,, POGODNIAK SZKOLNY” 

Marysia :  Dlaczego  wybrała Pani  zawód  nauczyciela  ? 

Pani Helena :Kiedy chodziłam do liceum, moja pani  polonistka  często na 

lekcjach  opowiadała jak ciekawie było na studiach. Wszyscy  z 

zainteresowaniem  słuchaliśmy  tych historii, zazdrościliśmy  naszej  pani . Gdy z 

koleżanką  zastanawiałyśmy się, co robić  po skończeniu liceum , Gosia  

przypominała studenckie anegdoty  pani  od  polskiego. Ponadto  okazało się, 

że w tym  roku  na polonistykę przyjmują  wszystkich  tych, którzy  zdadzą  

egzamin. Postanowiłyśmy  spróbować i udało  się. Na studiach  nie  było  tak  

pięknie  jak to  przedstawiała   nasza  pani, ale na  pewno nie  żałuję tego  

okresu  mojego  życia. Cieszę  się, że zostałam  polonistką. 

M. : Uczy  Pani  języka   polskiego, dlaczego  właśnie  ten przedmiot ? 

Pani  Helena: Tak jak  już wspomniałam, zainspirowała  mnie  polonistka w 

liceum. Nie tylko opowiadała o życiu  studenckim , ale  też  umiała  zachęcić  do 

czytania  i  pisania   Zmuszała  do  poszukiwania  wartości, formułowania 

refleksji.  Obdarzona  była  niezwykłym  poczuciem   humoru. Pięknie się 

ubierała. Była prawdziwą kobietą z klasą. 



M. : Co  sprawiało Pani  największy problem  w uczeniu się tego  przedmiotu ? 

Pani Helena : Nigdy nie miałam  problemu  z nauką  języka  polskiego. Zawsze 

lubiłam czytać. Miałam  bogatą   wyobraźnię, więc pisanie nie  sprawiało  mi  

kłopotów. Jedynie  ortografia {na początku} mogła być uznana  za  piętę  

achillesową, ale  tylko  dlatego, że pani  była   bardzo  ostra. Pamiętam, jak  

dostałam dwóję {wtedy to  była  najniższa ocena },  gdy  zrobiłam  2 błędy  w  

dyktandzie. 

M.: Jakie  rady  może Pani  dać  uczniom, żeby  łatwiej  i  przyjemniej  uczyli 

się języka  polskiego? 

Pani  Helena : Przede wszystkim  trzeba  starać się polubić  czytanie  i pisanie. 

Zmienić swoje negatywne  nastawienie do tych  czynności. Ponadto  uwierzyć 

we własne siły. Każdy z nas obdarzony  jest  niezwykłą  wyobraźnią, którą 

szczególnie możemy   wykorzystać  na lekcjach  języka   polskiego. Postarajmy 

się  także  kojarzyć  pewne  rzeczy. Pojęcia,  których  uczycie się na języku  

polskim, są łatwe do objaśnienia , jeżeli  odpowiednio  je  zestawimy  z nazwą, 

np. dopełnienie-dopełnienie  informacji  o  wykonywanej  czynności ,  a  

okolicznik  wskazuje na  okoliczności , czyli czas, miejsce, przyczynę, sposób.  

                                                                                               Dziękujemy za rozmowę 
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WYWIAD PRZEPROWADZONY PRZEZ UCZNIÓW Z SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

Jak długo pracuje Pani w szkole? 

22 lata. 

Ile czasu zajęło Pani przygotowanie do zawodu nauczyciela? 

5 lat. 



Jakie przedmioty szkolne Pani lubiła? 

Matematykę. 

Jakich przedmiotów Pani nie lubiła? 

Chemii i fizyki. 

Jak Pani lubi się ubierać? 

Wygodnie. 

Jakie są Pani ulubione zwierzęta? 

Psy, chomiki i rybki. 

Jaka jest Pani ulubiona książka? 

,, Lesio” Joanny Chmielewskiej. 

Co Pani robi, kiedy ma wolny czas? 

Oglądam filmy i czytam. 

Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 

Nie. 

Jaki jest Pani ulubiony film? 

,, Seksmisja”. 

Jakie jest Pani ulubione danie? 

Barszcz z uszkami. 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Nie mam. 

Kto jest Pani ulubionym piosenkarzem? 

Sting. 

Jakie są Pani wymarzone wakacje? 

W ciepłych krajach. 



Czy lubi Pani stawiać jedynki? 

Nie. 

Czy lubi Pani czytać książki? 

Tak. 

Czy lubi Pani tańczyć? 

Bardzo. 

Co Pani robi widząc ucznia, który ściąga? 

Zwracam mu uwagę. 

Jakie jest Pani motto życiowe? 

Korzystać z każdej chwili. 

Jakie cechy charakteru ceni Pani najbardziej? 

Dowcip, życzliwość, uczciwość, mądrość. 

Jakich cech Pani nie toleruje? 

Głupoty, samolubstwa, wykorzystywania innych oraz przemocy. 

Czy lubi Pani udzielać wywiadów? 

Nie. 

                                                                                               Dziękujemy za rozmowę. 

 

 

 


