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Tytuł: „Jaki wpływ miała szkoła na Ŝycie mojej mamy”- wywiad

W dniu 28.10.2018 r. przeprowadziłam wywiad z moją mamą Joanną Przybyłek,na temat jej
edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie.

- Do Szkoły Podstawowej nr 3 im. „Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
uczęszczałaś w latach 1990-1998, jak wspominasz tamte lata??

Lata szkolne wspominam bardzo dobrze, były to najbardziej beztroskie lata. W szkole
panowała świetna atmosfera, mieliśmy bardzo zgraną klasę, której przez 4 lata byłam
przewodniczącą.

- Czy ta szkoła dała Ci tylko wiedzę czy teŜ usamodzielniła i dodała odwagi?

Nie, szkoła nie dała mi tylko wiedzy. Dzięki licznym zajęciom pozalekcyjnym, zwłaszcza
kółku chemicznemu i fizycznemu odkryłam swoją pasję. Nauczyciele, szczególnie nasza
Wychowawczyni, zadbali o to, Ŝebyśmy umieli samodzielnie sobie radzić. Pozwalali nam
organizować apele i róŜne imprezy klasowe, a takŜe dbali o to, Ŝeby pokojowo rozwiązywać
konfliktowe sytuacje. Dzięki temu, Ŝe wysoko stawiali nam poprzeczkę uwierzyliśmy, iŜ stać
nas na wiele i nie ma rzeczy niemoŜliwych.

- Jaki zawód teraz wykonujesz czy szkoła przyczyniła się do wyboru twojego kierunku
studiów?

Zawód, który aktualnie wykonuje nie ma nic wspólnego z kierunkiem studiów, które
ukończyłam. W obecnej chwili jestem księgową, co równieŜ jest zgodne z moimi
zamiłowaniami, gdyŜ od zawsze lubiłam liczyć. Pasję tą zaszczepiła mi moja nauczycielka
matematyki i jednocześnie Wychowawczyni. Z kolei największy wpływ na wybór kierunku
studiów miała moja nauczycielka chemii. Ukończyłam Biotechnologię na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu. Pasją do eksperymentów zaraziła mnie właśnie Ona, pokazała
mi, Ŝe z niepozornych rzeczy moŜna zrobić coś niesamowitego, Ŝe jeszcze nie wszystko na
świecie jest odkryte. Warto, więc zadawać pytania i szukać niekonwencjonalnych rozwiązań.

- Czy nauczyciele byli dla Ciebie wzorem do naśladowania?

W tamtych czasach dla kaŜdego ucznia nauczyciel był autorytetem. Miałam to szczęście, Ŝe
trafiłam na nauczycieli którzy wykonywali swój zawód z pasją i zaangaŜowaniem. Potrafili
nie tylko przekazać wiedzę, ale swoim entuzjazmem i ciekawością świata zaraŜali uczniów.
Myślę, Ŝe kaŜdego z nich mogę uznać za autorytet.

- Bardzo dziękuję za rozmowę. DuŜo ciekawych rzeczy się dowiedziałam o Tobie.

Ja równieŜ dziękuję za rozmowę.

