Zapraszamy na wywiad przeprowadzony w ramach projektu
edukacyjnego „W dziennikarskim świecie” prowadzonego z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Główne bohaterki to nasze Panie – pani Agnieszka
i pani Małgosia, a reporterami byliśmy MY, klasa 2c.

Antoni K. z gazety „Pogaduchy z Antkiem”
Stanisław K. z gazety „Dobry tydzień”
Julia M. z gazety „Chwila dla Ciebie”
Sylwia U. z gazety „Wiadomości”
Piotr B. z gazety „Polsat news”
Wojciech S. z gazety „Mea”
Aleksander R. z gazety „Przyroda”

Alicja G. z gazety „Świat kobiety”
Julia Pich. z gazety „Wiejskie życie”
Kacper J. z gazety „Dinozaury”
Julia Ł. z gazety „Tatu(ł)aż”

Jak przystało na odpowiedzialnych
i zaangażowanych dziennikarzy
(także śledczych ;), którzy chcą
dotrzeć do jak największego grona
czytelników i uwierzytelnić swoją
osobę, do wywiadu przystąpiliśmy
przestawiając siebie i gazety, które
reprezentujemy. Oto i one.

Jak przystało na odpowiedzialnych i
zaangażowanych dziennikarzy (także
śledczych ;), którzy chcą dotrzeć do
jak największego grona czytelników
i uwierzytelnić swoją osobę, do
wywiadu przystąpiliśmy
przestawiając siebie i gazety, które
reprezentujemy. Oto my i one.

Stanisław Ł. z gazety „Promienny słonecznik”
Krzysztof D. z gazety „Domowe wywiady”
Julia Par. z gazety „Szkoła”
Nikola W. z gazety „Mój dom”
Jacek G. z gazety „Victor”

Adam Sz. z gazety „Zawodnicy”
Alicja J. z gazety „Dookoła świata”
Szymon G. z gazety „Piłkarska gra”

Mateusz G. z gazety „Dziennik Ursusa”

Pani Agnieszka –
wychowawczyni
klasy 2c.
Pani Małgosia –
nauczyciel
współorganizujący
kształcenie.

Na podstawie nadesłanych do
redakcji opisów przedstawiamy
po krótce najważniejsze cechy
naszych Pań.

Pani Agnieszka
Wg zgromadzonych opinii możemy
powiedzieć, że cieszy się sporą sympatią ze
strony swoich podopiecznych. Wygląda na to,
że posiada ujmujące ich poczucie humoru,
które nie koliduje z jej stanowczością i
wymaganiami. Często żartuje i ma dobry
humor, a wtedy uczniom „najlepiej wiedza
wchodzi do głowy”.
Uczniowie zgodnie twierdzą, że dobrze uczy,
jest mądra i inteligentna (innymi słowy -„mówi
zrozumiale”). Jest także pomocna, cierpliwa,
uśmiechnięta, wyrozumiała i pracowita.
Chodzą słuchy, że bardzo lubi stawiać dobre
oceny i w swojej łaskawości czasami nie
postawi minusa. Nie należy jej jednak
lekceważyć – doradza się pilne uważanie na
lekcji i obrabianie zadań domowych!
Niektórzy uczniowie twierdzą, że „nie oddadzą
jej bez walki” ☺

Pani Małgosia
Bardzo lubi zwierzęta, szczególnie
psy i tygrysy. Jest miła i bardzo
sympatyczna. Często się uśmiecha.
Zawsze jest chętna do pomocy i
można na nią liczyć. I oczywiście jest
ładna!

Uczniowie bardzo ją lubią, bo dba o
całą klasę, pomaga i troszczy się. I
nawet jeśli czasami „wzniesie głos”
to nikomu nie przeszkadza to w tym,
by bardzo ją lubić ☺.

Po takim zapoznawczym wstępie, zapraszamy do zapoznania się z treścią
wywiadu przeprowadzonego w dniu 14 października 2021 r. w SP nr 381 w
Warszawie.

Pytanie: Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Pani Agnieszka: Oho, pierwsze pytanie i już zrobiło się smakowicie…Bardzo lubię
krewetki w sosie czosnkowym na białym winie. Palce lizać…

Pani Małgosia: Frytki, frytki i jeszcze raz frytki. Ale takie domowe.

Pytanie: Jakie książki lubi Pani czytać?
Pani Agnieszka:W ogóle bardzo lubię czytać, ale często mam na to zbyt mało czasu.
Zazwyczaj sięgam po książki przygodowe, obyczajowe, beletrystykę historyczną z Biblią w
tle. Czasami zaczytuję się romantycznie.
Pani Małgosia: Czytam różne książki, z różnych gatunków. Ale najbardziej lubię przygodowe
i sensacyjne. Ostatnio także te, które dotyczą hodowli psów.

Pytanie: Którą porę roku lubi Pani najbardziej?
Pani Agnieszka: Najbardziej lubię wiosnę i wczesną jesień. Jest wtedy ciepło,
ale nie gorąco i świat ubiera się w przepiękne kolory.
Pani Małgosia: Ja lubię zdecydowane pogody – albo zimno, albo gorąco. Tak
więc najbardziej cieszy mnie lato i zima.

Pytanie: Czy lubi Pani chodzić po górach?
Pani Agnieszka: Uwielbiam! To dla mnie najlepszy relaks. Za to morze i leżenie
na plaży – zdecydowanie NIE!
Pani Małgosia: Tak, lubię, chociaż nie robię tego zbyt często.

Pytanie: Czy lubi Pani sport?
Pani Agnieszka: Niecierpię! Chyba, że do sportu zaliczymy chodzenie i pływanie
(najczęściej w wannie ;). To jedyne formy z dziedziny sportu, które „uprawiam”.
Pani Małgosia: A ja wręcz przeciwnie, uwielbiam się zmęczyć podczas ćwiczeń. To
szczęście, które następuje potem jest nie do opisania. Chodzę na siłownię, biegam,
ćwiczę ze sztangami.

Pytanie: Jakie jest Pani ulubione zwierzę?
Pani Agnieszka:W tym momencie mój kot Zdzisław. Ale zanim zjawił się u nas w domu,
nie lubiłam kotów. Miałam o nich bardzo złe zdanie. Teraz to się zmieniło.
Pani Małgosia: Ja lubię różne zwierzęta. Mam w domu dwa pieski, myszki i rybki. I
bardzo podobają mi się tygrysy – może kiedyś będę takiego mieć, kto wie?!

Pytanie: Czy w dzieciństwie lubiła się Pani huśtać na huśtawce?
Pani Agnieszka: Tak, ale nie było wtedy tylu placów zabaw, co teraz. Huśtawki też
wyglądały inaczej. I skrzypiały! Ale za to miałam hamak – uwielbiałam się w nim bujać.
Pani Małgosia: Huśtawki lubiłam, ale kręcenia się na karuzeli – zdecydowanie nie!
Zostało mi to do dzisiaj.

Pytanie: Czy wie Pani kto wygrał mecz Polska – San Marino?
Pani Agnieszka: Nawet nie miałam pojęcia, że taki mecz się odbył. Nie jestem wielkim
sportowym kibicem. I pewnie jeśli strzelę, że nie Polska, to strzelę źle?...No właśnie…
Pani Małgosia: Ja z kolei lubię oglądać mistrzostwa. I wiem, że ten mecz wygraliśmy ☺

Pytanie: Co lubi Pani jeść na deser?
Pani Agnieszka: Mniam, mniam…przepadam za marcepanem i torcikiem bezowym.
Ale kokosom mówię stanowcze „nie”!
Pani Małgosia: Nie gustuję w tortach i ciastach z kremami. Wolę ciasta drożdżowe i
tzw. „suche”. Ostatnio zajadam się „lava-cake”.

Pytanie: Co sądzi Pani o polexit’cie ?
Pani Agnieszka: Ojojoj, tematy polityczno – niebezpieczne. Odpowiem wymijająco: nie
widzę potrzeby zawracania Wisły kijem ;)
Pani Małgosia: Ja również odpowiem nie wprost: jesteśmy Polakami i Europejczykami.

Pytanie: Czy lubi Pani gotować?
Pani Agnieszka: Tak, lubię. Najchętniej tradycyjną kuchnię polską. Ale czasami, gdy najdzie
mnie ochota, wymyślam swoje własne potrawy. Moje córki uwielbiają wymyślone przeze
mnie „gąsieniczki” ☺
Pani Małgosia: Gotuję, jak najbardziej. I bardzo lubię to robić. Ale nie przepadam za
przyrządzaniem deserów.

Pytanie: Jakie jest Pani ulubiony kolor?
Pani Agnieszka: Lubię kolory ziemi, w szczególności zielony i żółcienie. Dobrze czuję się
także w odcieniach niebieskiego i w kolorze wrzosowym. Ale od czasu do czasu nie
pogardzę czernią i czerwienią.
Pani Małgosia: Mnie uszczęśliwiają barwy intensywne: czarny, czerwony, biały i fioletowy.
Musi być mocno i konkretnie.

Pytanie: Jakie jest Pani hobby?
Pani Agnieszka: Myślę, że bycie nauczycielem to duża pasja mojego życia. Ale
mocno interesuję się także Biblią i szeroko rozumianymi sprawami Bliskiego
Wschodu.
Pani Małgosia: Moje zainteresowania to sport i zwierzęta – ich tresura i terapia.

Pytanie: Jakie Pani lubi figury?
Pani Agnieszka: To mnie Pan zaskoczył…Szybko zdecyduję się na KOŁO. Dlaczego? Bo
wszystko można do niego wsadzić ☺
Pani Małgosia: Ja zaproponuję gwiazdę – niby kolczasta, ale bardzo interesująca w swej
formie. I te płatki śniegu, które ja przypominają – coś pięknego!

Pytanie: Kim chciałaby Pani zostać oprócz bycia nauczycielem?
Pani Agnieszka: Zawsze lubiłam pisać i czytać. Myślę, że mogłabym być pisarką lub
dziennikarką.
Pani Małgosia: A ja interesuję się tresurą zwierząt. Alternatywą dla nauczycielskiej
kariery byłaby dla mnie tresura psów. Mogłabym także zostać trenerką sportową.

Pytanie: W co najbardziej lubiła się Pani bawić?
Pani Agnieszka: Chyba wszystkich zaskoczę, gdy powiem że byłam przywódczynią
osiedlowej paczki. Bawiliśmy się w „pokojową wojnę” z dzieciakami z sąsiedniego
osiedla – podchody, zdobywanie terenu, przejmowanie trofeów. Obmyślałam strategie i
prowadziłam moją grupę „do boju”. A z siostrą bawiłam się w Indian.
Pani Małgosia: Bardzo dużo jeździłam na rowerze. A gdy się znudziłam to wskakiwałam
na trzepak. Nie pogardziłam także zabawą „w dom”.

Pytanie: Co lubi Pani w byciu nauczycielem?
Pani Agnieszka: Lubię wesołe, śmiejące się oczy i szczęście dzieci oraz poczucie, że
daję im coś, co być może uczyni ich życie lepszym.
Pani Małgosia: Lubię możliwość poznawania dzieci, a także to, że mogę pomagać w
rozwiązywaniu ich trudności i problemów.

Pytanie: Jakie filmy lubi Pani oglądać? Jakiej muzyki lubi
Pani słuchać?
Pani Agnieszka: Jeśli chodzi o filmy to komedie ☺ Śmiech to zdrowie. A muzyka? – gospel i
muzyka poważna. Przepadam za filharmonią – ale już tak dawno w niej nie byłam 
Pani Małgosia: Przed ekranem zasiadam najchętniej do thrillerów psychologicznych.
Ciekawią mnie zagadki. A z gatunków muzycznych lubię pop i rock.

Te nasze Panie są trochę jak ogień
i woda. Jedna lubi wiosnę – druga
zimę; jedna wysportowana –
druga nie. Zwolenniczka kotów –
miłośniczka psów. Przepadająca
za słodyczami i ta, której ta
kwestia aż tak nie ekscytuje.
Nawet kolory, książki, muzykę i
filmy lubią inne.
Ale mimo tych różnic lubią się
nawzajem i dobrze im się
współpracuje. A my możemy się
nauczyć, że można się różnić, a
mimo to tworzyć zgrany zespół.
Wygląda na to, że pod opieką obu
naszych Pań, klasa w miarę
spokojnie przepłynie przez
burzliwy ocean klas 1-3. Połowa
drogi już za nami…

