
Znani ludzie i ich zawody 

9 października br. uczennice klasy II d przeprowadziły wywiad z panią 

dyrektor Małgorzatą Zielińską. Trema przed wejściem do gabinetu Pani Dyrektor 

była ogromna, lecz po chwili okazało się, że była zupełnie niepotrzebna.  

 

Dziewczynki zadały Pani Dyrektor cztery pytania: 

Ala Badowska: Proszę dokończyć zdanie: „Gdy byłam uczennicą szkoły 

podstawowej, marzyłam o...” 

Pani Dyrektor: Marzyłam, myślę, że tak jak wszystkie dzieci, żeby mieć koleżanki 

i kolegów. To było moje marzenie. Muszę Wam jednak zdradzić tajemnicę. Było to 

w V klasie, na lekcji wychowawczej. Na tych zajęciach poznawaliśmy ciekawych 

ludzi, którzy przychodzili do nas i opowiadali nam o swoich zawodach. Po kilku 

takich spotkaniach mieliśmy napisać, kim chcielibyśmy zostać, gdy dorośniemy. 

Pamiętam, napisałam wtedy, że chcę zostać nauczycielem matematyki. Od tamtej 

pory było to moim pragnieniem i jak wiecie, ono się spełniło. 

Lila Sokołowska: Czym się zajmuje dyrektor szkoły? 

Pani Dyrektor: Wieloma rzeczami. Zaczynając od tego, że przydzielam pracę 

wszystkim pracownikom: nauczycielom, administracji. Zajmuję się również 

finansami. Otrzymuję pieniądze na funkcjonowanie szkoły. Muszę tak wszystko 

rozplanować, żeby pieniędzy starczyło na wszystkie potrzeby szkoły w całym roku 

szkolnym. Czasami się zdarza, że pieniędzy trochę zostaje. Mogę wtedy kupić 

dla Was piłki, czasami nowy komputer. 

Iza Bartel: Jak to jest, być jednocześnie dyrektorem szkoły i nauczycielem 

matematyki? Czy łatwo jest pogodzić te dwie funkcje? 

Pani Dyrektor: Praca dyrektora jest trudna i czasochłonna. Pracując jako dyrektor 

i nauczyciel, muszę sprostać jednemu i drugiemu zadaniu. Gdy uczę,  

odpoczywam. Ta praca daje mi wiele satysfakcji. Czasami, gdy się zastanawiam, 

co innego mogłabym robić w życiu, nic takiego nie znajduję.  

Magda Prus: Co lub kto sprawia Pani największą radość? 

Pani Dyrektor: Największą radość sprawiacie mi Wy, dzieci w szkole. Wasi starsi 

koledzy i koleżanki często biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach. 

Wymagają one od nich wiele wysiłku, zaangażowania. Gdy widzę ich zapał, chęć 



osiągania jak najlepszych rezultatów, sukcesów, to jestem z nich dumna. Osiągane 

sukcesy cieszą bardzo, ale jeszcze bardziej to, że jest w nich motywacja 

do działania, że postępują fair.  

Maja Połubok: Dziękujemy Pani za udzielenie nam wywiadu. Z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, życzymy Pani samych radosnych dni, dużo życzliwości 

od ludzi, szczęścia w życiu osobistym i sukcesów w pracy. 

Pani Dyrektor: Ja również Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za życzenia. Cieszę się, 

że mogłyśmy się spotkać i porozmawiać. 

 

 



 

 

 



 

 

 


