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Wywiad z Marią Skłodowską Curie, który przeprowadził Hubert 
Grzegulski z klasy 7b 

 

H.G. Dzień dobry 

M.S.C. Witam serdecznie 

H.G. To zaszczyt, że zgodziła się Pani 

przeprowadzić wywiad do naszej gazetki 

szkolnej 

M.S.C. Dziękuje bardzo 

H.G. Przejdźmy do pytań. Od kiedy wiedziała 

Pani, że chce zostać naukowcem? 

M.S.C. Odkąd pamiętam. Kiedy mieszkałam w 

Warszawie jako dziecko i jako dorosła kobieta, 

kiedy przeniosłam się do Paryża na Sorbonę, 

zawsze chciałam wiedzieć dlaczego rzeczy są 

takie, a nie inne. 

H.G. Jakie znaczenie miał fakt, że była Pani naukowcem kobietą? 

M.S.C. W tamtych czasach kobiety nie były mile widziane na uniwersytetach oraz w świecie 

nauki. Mimo trudności, udało mi się wszystko przezwyciężyć. Obroniłam doktorat na 

Sorbonie oraz otrzymałam Nagrodę Nobla. I nie chwaląc się byłam jako pierwsza kobieta. 

H.G. A od czego zaczęła się Pani wielka kariera naukowca? 

M.S.C Hmm... Zapewne każdy kojarzy mnie z badań nad promieniotwórczością, ale nie tylko 

tym się interesowałam. Podczas szukania tematu mojego doktoratu natrafiłam na wyniki 

badań Henriego Becquerela, który odkrył sole uranu i postanowiłam kontynuować badania. I 

tak to się wszystko zaczęło. 

H.G. Jak Pani zareagowała na Nagrodę Nobla? 

M.S.C. Nigdy nie przypuszczałam, że mogę ją dostać i to na dodatek dwa razy. Byłam 

bardzo zaskoczona. Sprawiło mi to ogromną satysfakcję. 

H.G. Czy to prawda, że za pieniądze, które otrzymała Pani z Nagrody Nobla 

przeznaczyła na wybudowanie Instytutu Radowego? 



M.S.C. Tak to prawda. Prowadzono w nim badania związane z chemią, fizyką oraz 

medycyną. Jestem szczęśliwa, że dzięki mnie mogło coś takiego powstać. 

H.G. Jako jedna z pierwszych kobiet zrobiła Pani prawo jazdy. Jakie to uczucie? 

M.S.C. Prowadzenie samochodów, a tym bardziej ciężarowych jest bardzo ekscytujące. Te 

prawo jazdy bardzo przydały się podczas pierwszej wojny światowej. Wsiadałam wtedy za 

kierownicę aut – ambulansów i pomagałam rannym żołnierzom. 

H.G. Wiemy jaka była Pani jako naukowiec, a jaka Pani była prywatnie? 

M.S.C. Dla rodziny starałam się być ciepła i troskliwa. Chociaż nie miałam dla nich zbyt dużo 

czasu, ponieważ poświęcałam się nauce. Ale rodzina była dla mnie najważniejsza. 

H.G. A co Pani lubi robić w wolnym czasie? 

M.S.C. Uwielbiam taniec i sport. Lubię również pływać, jeździć na nartach i łyżwach. Jak 

byłam młoda jeździłam konno. 

H.G. Dziękuję Pani za wywiad. Cieszę się, że ja i moja szkoła może poznać wiele 

ciekawostek z Pani życia. 

M.S.C. Ależ to ja bardzo dziękuję. Dziękuję Wam również, że moja osoba godnie 

reprezentuje Waszą szkołę. 
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Jaka jest moja rola Chorążego? 
 

Uważam, że dosyć trudna ale przyjemna, ponieważ mogę reprezentować uczniów 

naszej szkoły.  

Dlaczego trudna?  

Ponieważ sam sztandar jest ciężki, ale na szczęście podczas trwania całego 

wydarzenia mogę go opierać o nogę, lecz są momenty gdzie muszę go trzymać w 

"powietrzu". 

 Uważam, że na koniec 8 klasy jest to ciekawe doświadczenie, w szczególności że ja 

wraz z koleżankami jesteśmy pierwszym pocztem sztandarowym w naszej szkole i 

jesteśmy na uroczystości przyjęcia sztandaru szkoły. Dlatego też ciąży na mnie 

presja, ponieważ muszę umieć formułkę na pamięć, która jest krótka, ale gdy się 

nauczę to szybko zapominam i muszę się uczyć od nowa, dlatego się boję że 

zapomnę przed samą uroczystością tekstu.  

Jest to fajna okazja przed szkołą średnią, aby uczestniczyć w czymś poważnym, 

gdzie reprezentuje całą szkołę.  



Od kulis tego wszystkiego czułem się zaszczycony, że z ponad 900 uczniów 

wybrano do tej pracy mnie. Miło się również pracuje z nauczycielami, organizatorami 

tego oraz na próbach z panem dyrektorem.  

Ja lubię dobrą organizację, i gdy wszystko jest ustalone więc cieszę się z tego 

wydarzenia bo właśnie ono takie jest (gdyż zwykle to jest ogromne zamieszanie itp.)  

Jacek Lisowski, chorąży SP2 Plewiska 

 

 

 

Wywiad z Martą Kazimierczak-Con, 
nauczycielem angielskiego i opiekunem Samorządu Uczniowskiego 
 

1.      Gdzie Pani pracowała? 

Pracowałam już w różnych firmach i instytucjach. Byłam koordynatorem robotyki w 

Poznaniu. Prowadziłam zajęcia z języka angielskiego w przedszkolach i Domu 

Kultury Jędruś. Byłam też opiekunem na półkoloniach i zanim trafiłam do Plewisk 

kilka lat pracowałam w Szkole Podstawowej w Zalasewie. 

2.      Którą szkołę Pani skończyła? 

Studiowałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wyższej 

Szkole Języków Obcych. 

3.      Czy lubi Pani uczyć swoich uczniów i jakie ma Pani klasy? 

Moim zdaniem w zawodzie nauczyciela to właśnie zamiłowanie do przekazywania 

wiedzy i współpracy z uczniami jest najważniejsze. Bardzo lubię pracować z 

młodzieżą. Wszystkie z moich klas dają mi dużą satysfakcję, choć każda w troszkę 

inny sposób. W tym roku mam przyjemność uczyć klasy: 3b, 3e, 4c, 4d, 5a 

(pozdrawiam moich wychowanków 😊 ), 5c i 7c. 

4.      Jakie zwierzę domowe Pani posiada? 

Jeszcze do niedawna miałam szczęście posiadać pieska rasy beagle, który wabił się 

Kari. Dzięki niemu doceniłam jak wspaniała i bezinteresowna jest psia miłość.  Nie 

wyobrażam sobie, żeby w przyszłości nie mieć kolejnego czworonożnego przyjaciela. 

5.      Jak Pani ocenia siebie w języku angielskim? 

Język angielski to przede wszystkim moja pasja. Jestem zakochana w Londynie i 

Oxfordzie. Uwielbiam kulturę brytyjską i marzę żeby odwiedzić Szkocję, a dokładniej 

Edynburg. Praktycznie cały czas uczę się nowych rzeczy i staram się korzystać z 



języka angielskiego kiedy tylko mogę. Szczególnie w trakcie moich ukochanych 

podróży. Czuję się bardzo swobodnie kiedy używam języka. Uwielbiam rozmawiać, 

słuchać i czytać po angielsku. 

6.      Co dał Pani Certyfikat Cambridge? 

Certyfikat Cambridge CAE, który zdałam jeszcze na studiach dał mi przede 

wszystkim możliwość podjęcia pracy, nawet kiedy nie miałam jeszcze ukończonych 

studiów. Był on bardzo przydatny na rynku pracy. Mogłam też sprawdzić się w trakcie 

międzynarodowego egzaminu, którego wyniki dały mi ogromną satysfakcję. Dzisiaj 

żałuję, że nie podeszłam do egzaminu wcześniej. Dzięki oficjalnemu certyfikatowi 

Cambridge można otrzymać dodatkowe punkty w programie Erasmus+, zaliczyć 

lektorat na uczelni, uczyć się za granicą. Uważam, że naprawdę WARTO! 😊 

Dziękuję  

Autor: Martyna Szymańska 

 
 
 

ROZRYWKA 
 
 

W ramach zbliżającego się dnia Nauczyciela 

przygotowaliśmy dla was parę żartów o Szkole:  

 

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: „Nigdy nie będę mówił do 

nauczyciela na TY”.  

Nazajutrz Jasio przyniósł zeszyt.  

– Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100 razy, tylko 200?  

– Bo cię lubię Kaziu!  

 

Proszę pani, czy można być karanym za to, czego się nie zrobiło?  

Nie Aniu, w żadnym wypadku.  

To dobrze, proszę pani, bo ja nie zrobiłam pracy domowej.  

 

Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły?  

Tak, bardzo lubię. I lubię wracać ze szkoły. Nie lubię tylko tego czasu między pójściem a 

przyjściem. 



Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nazwisko patrona naszej szkoły 

2.  Dziedzina, którą zajmowała się z mężem Maria Skłodowska-Curie i otrzymała 

w tym zakresie Nagrodę Nobla  

3. Plac do gry w piłkę nożną 

4. Pomaga poznać Polskę i świat 

5. Uczy się pilnie w szkole 

6. Jeden z języków obcych, uczonych w naszej szkole 

7. Potocznie nazywana” królową nauk” 

8. Jedyny mężczyzna z Dyrekcji Szkoły 

9. Biała lub zielona w klasie 



10. Polna i do komputera 

11. Dyskotekowa, poważna itd. Lubisz jej słuchać 

12. “Wybuchowy” przedmiot 

13. Bywa “zmorą” wielu uczniów, gdy trzeba wkuwać daty 

14. Miejsce, w którym można wypożyczać książki 

15. Na tym przedmiocie poznasz nazwy wszystkich kości człowieka 

16. Przy jakiej ulicy znajduje się nasza szkoła? 

 

 

 

Rebusy 

  



Wykreślanka 
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