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Wywiad z Dyrektorem Szkoły Panią Bożeną Ćwiklińską 

Pytania do wywiadu zgłaszali uczniowie SP 73 z klas 4-8. Wywiad z Panią Dyrektor 

przeprowadziła Przewodnicząca SU Kinga Niemirska 

Pierwsza seria pytań dotyczyła pracy dyrektora szkoły 

1. Jak długo pracuje Pani w naszej szkole? 

W SP 73 pracuję od września 1987 roku, czyli 34 lata. 

2. Dlaczego zdecydowała się Pani na pracę Dyrektora? 

Z dwóch powodów: 

1. wprowadzono wtedy 6-letnią podstawówkę i zlikwidowano w niej mój 

przedmiot - geografię (nie lubiłam przyrody) 

2. z sympatii do uczniów i nauczycieli SP 73 - uznałam, że wiele ciekawych 

rzeczy możemy zrobić razem 

3. Jakie są obowiązki Dyrektora? 

Jest ich tak dużo, że nie starczyłoby tu miejsca na opowiedzenie o nich ... 😊 

4. Co Pani najbardziej przeszkadzało w pracy Dyrektora? 

Trudne pytanie … chyba jednak biurokracja tabelki, statystyki ...  

5. Z jakimi śmiesznymi sytuacjami spotkała się Pani podczas pracy jako 

Dyrektor naszej szkoły? 

W pracy dyrektora niewiele jest śmiesznych rzeczy, więcej powodujących 

zdenerwowanie. 

Ale jako nauczyciel geografii nie zapomnę jak podczas lekcji jeden 

z chłopców obciął koleżance siedzącej przed nim kawałek warkocza, a ona 

niewiele myśląc i wcale nie skarżąc się, nie plącząc, nie krzycząc, wyjęła 

nożyczki z piórnika nachyliła się i obcięła mu sznurowadła ....  

6. Jakie było Pani największe marzenie jako Dyrektora szkoły i czy się ono 

spełniło? 

Było wiele, ale największym była budowa hali sportowej przy naszej szkole 
i niestety się nie spełniło… ☹ 
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7. Czy pracowała Pani w innych szkołach niż nasza? 

Tak. Pierwszy rok w SP 275 na Bródnie, a potem 5 lat w SP 28 na Targówku. 

8. Czy uczyła Pani kiedyś innego przedmiotu poza geografią? 

Jak rozpoczynałam pracę w SP 275 uczyłam wszystkich przedmiotów (także 

matematyki) w klasie 3. 

9. Czy z przyjemnością przychodziła Pani do pracy? 

Zawsze. 

10. Jak wyglądała praca w szkole w latach 90 i czy była ona trudniejsza od tej 

teraz? 

Nie była trudniejsza, nie widzę większych różnic oprócz programowych. Teraz 

najbardziej przeszkadza mi pandemia i zdalne nauczanie, a przede wszystkim 

brak osobistego kontaktu z uczniami. 

11. Czy praca zdalna do dobry pomysł? 

Moim zdaniem nie najlepszy … chyba już wiecie, że pewnych rzeczy nie da 

się wytłumaczyć on-line ... Bez dotknięcia globusa nie nauczycie się 

położenia geograficznego. Poza tym przeszkadza mi, że nie widzimy swoich 

reakcji… 

12. Co Pani ceni w uczniach naszej szkoły? 

Chęć współpracy. 

13. Jakich rad udzieliłaby Pani uczniom, aby pomogło to im w rozwoju 

zainteresowań? 

Trudne… ale, jeżeli macie jakieś marzenia i zainteresowania to mówcie o nich 

swoim nauczycielom. Oni nie są w stanie sami ich odgadnąć, ale pewnie 

pomogą w ich realizacji. 

Druga seria pytań dotyczyła młodości oraz życia osobistego Pani Dyrektor  

1. W jakiej miejscowości się Pani urodziła? 

W Warszawie. 

2. Czy ma Pani rodzeństwo? 

Tak brata, cztery lata młodszego. 

3. Czy ma Pani drugie imię? Jeśli tak to jakie? 

Nawet trzecie: Bożena, Maria, Agnieszka 
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4. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w podstawówce? 

Matematyka i wychowanie fizyczne 

5. Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 

Nauczycielką. Zdecydowałam się na to w siódmej klasie szkoły podstawowej. 

6. Jaki przedmiot szkolny był najbardziej nielubiany przez Panią? 

W podstawówce i liceum najbardziej nie lubiłam fizyki, ale to chyba z powodu 

ciągłej zmiany nauczycieli tego przedmiotu... 

7. Czy mogłaby Pani opowiedzieć najciekawszą historię z okresu studiów? 

Na II roku studiów po wykładzie z geomorfologii na korytarzu spotkałam 

swoją wychowawczynię (była nią przez 8 lat) z podstawówki, która wtedy 

studiowała w trybie zaocznym. 

8. Co lubiła Pani robić w czasach studenckich? 

Mój Wydział Geografii i Studiów Regionalnych znajduje się na Krakowskim 

Przedmieściu. W czasie okienek między zajęciami dużo czasu spędzaliśmy na 

Starym Mieście. Jedna z koleżanek mieszkała na Kamiennych Schodkach, 

czasami chodziliśmy do niej na herbatę ... 

9. Jak spędza Pani swój wolny czas? 

Czytam książki. 

Uczniowie pytali również o ulubiony kolor, porę roku i pupila. 

10. Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Czarny. 

11. Jaką porę roku lubi Pani najbardziej? 

Wiosnę. 

12. Ma Pani jakiś zwierzęta? Jeśli tak to jakie? 

Teraz już tylko psa Szarika, wcześniej miałam jeszcze 2 koty.  

13. Jaka jest Pani ulubiona rasa psa? 

Nie mam ulubionej. Lubię wszystkie pieski, nie tylko rasowe ... 

14. Jakie kwiaty najbardziej Pani lubi? 

Róże.  
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15. Czy jest jakieś miejsce w Polsce lub za granicą, które chciałaby Pani zwiedzić 

będąc na emeryturze? 

Islandia. 

Na zakończenie wywiadu Pani Dyrektor została zapytana o motto życiowe.  

16. Jakie jest Pani motto życiowe i zawodowe? 

Życiowe: Cokolwiek czynisz, czyń mądrze i patrz końca  

Zawodowe: Dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je 

rozwinąć. 

17. Czy będzie Pani tęsknić za szkołą? 

Tęsknić będę na pewno, szczególnie za szkołą sprzed pandemii. Za taką 

szkołą, w której najważniejszy jest kontakt nauczyciel – uczeń. 

18. Czy po odejściu ze szkoły będzie Pani ją odwiedzać? 

Będę odwiedzać, a nawet jeżeli będzie taka możliwość, to po zakończeniu 

pandemii chciałabym jeszcze uczyć geografii. 

Dziękujemy Pani Dyrektor Bożenie Ćwiklińskiej za znalezienie czasu 

i udzielenie nam wywiadu. Dziękujemy za cierpliwość i wyczerpujące odpowiedzi.  

Mamy nadzieję, że uda się Pani spełnić jedno z marzeń i zobaczyć Islandię.  

Pytania do wywiadu zebrała: Kinga Niemirska klasa 8a 

Opracowanie: Beata Przybysz 

 

 

 

 

 

 

 

 


