
                           JESTEM NIEPOPRAWNĄ OPTYMISTKĄ 

 

z Panią Katarzyną Ścibor rozmawiają: 

 Marlena Knapik i Justyna Kłapińska  

 
1. MK, JK: Kiedy podjęła Pani decyzję,  o studiowaniu na Akademii Wychowania  Fizycznego? 

         Katarzyna Ścibor: W drugiej klasie liceum, ale genetycznie jestem obciążona, ponieważ moja mama była „wuefistką”. 

2. MK, JK.: Czy w latach szkolnych brała Pani udział w zawodach? 

         Katarzyna Ścibor: Oczywiście, we wszystkich możliwych, np. narciarskich. 

3. MK. JK.: Jak Pani wspomina lata szkolne? 

        Katarzyna Ścibor: Bardzo dobrze. Jestem absolwentką naszego liceum. W ostatniej klasie byłam przewodniczącą szkoły i z tym 
okresem wiążę najciekawsze chwile. 

4. MK. JK.: Czy poza pracą uprawia Pani jeszcze jakiś sport? 

         Katarzyna Ścibor: Tak, jeżdżę na nartach  i prowadzę fitness. 
5. MK. JK.: Czym dla Pani jest Prac a w szkole? 

         Katarzyna Ścibor: Największą przyjemnością. Czuję się cały czas młoda wśród takiej młodzieży. 

6.  MK. JK.: Pamięta Pani jakieś śmieszne zdarzenie, które miał miejsce na Pani lekcji? 
                   Katarzyna Ścibor: Pewnego roku dziewczyny wrzuciły na basenie wszystkich panów do wody. 

7.  MK. JK.: Jaka jest Pani ulubiona dyscyplina sportu? 

         Katarzyna Ścibor: Taniec i narty. Jeżdżę na nartach i interesuję się zawodami narciarskimi. Lubię taniec, gdyż tańczyłam kiedyś  
w „Kontraście”. 

8.  MK. JK.: Czy woli Pani pracować z uczniami uzdolnionymi sportowo czy z tymi, przy których trzeba wykazać się większą     

cierpliwością? 
      Katarzyna Ścibor: Lubię pracować z uczniami, lecz młodzież uzdolniona „ruchowo” dopinguje mnie jeszcze bardziej do pracy. 

9.  MK. JK.: Jak Pani ocenia aktywność sportową świeżo upieczonych uczniów szkoły? 

         Katarzyna Ścibor: Na bardzo wysokim poziomie jest piłka siatkowa. Już dziś mogę stwierdzić, że będziemy mieli dobrą drużynę    
         siatkarską. Uczennice są bardzo dobrze przygotowane praktycznie i technicznie w tej dyscyplinie sportu. Poza tym wszystkie 

moje uczennice wykazują  tzw.  „dobre chęci”, a to się liczy najbardziej. 
10.  MK. JK.: Jak widzi Pani tegoroczne zawody międzyszkolne? Czy daje Pani jakieś szanse naszemu LO?  

Katarzyna Ścibor: Naturalnie, jestem niepoprawną optymistką i już dziś stawiam naszych uczniów na pierwszym miejscu.  

 11 .  MK. JK.: Co Pani sądzi o uczniach naszej szkoły? 
Katarzyna Ścibor: Są w porządku, lubię kiedy dają z siebie maksimum możliwości i staram się ich pozytywnie zachęcić. 

12.  MK. JK.: Ma Pani jakiegoś ulubionego  ucznia? 

                  Katarzyna Ścibor: Nie, wszystkich traktuję tak samo, ale najbardziej lubię moją drużynę koszykarską, z którą jeżdżę na zawody. 
13.   MK. JK.: Ulubiona rzecz ze szkolnego sklepiku? 

                    Katarzyna Ścibor: Mocna kawa z dużą ilością pianki. 

 

                           Dziękujemy za rozmowę 

 

 

 

 

 

 


