
 

WYWIAD 
z Panią mgr Iwoną Biesiadą – nauczycielem bibliotekarzem  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11  
w ramach corocznego „TYGODNIA BIBLIOTEK” 

(przeprowadzony przez uczniów klasy 5 c w dniu 16 maja 2017 r.) 
 

Wprowadzenie do wywiadu 

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja „Tydzień Bibliotek”.   

Jest to czas intensywnej promocji czytelnictwa i bibliotek. Głównym jego celem jest podkreślanie roli 

czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowania książką szerokich kręgów 

społeczeństwa. 

 

Przewodniczący klasy 5 c: 
Dzień dobry Pani. Bardzo byłoby nam miło, gdyby zgodziła się Pani na udzielenie wywiadu. 

Czy zgodzi się Pani odpowiedzieć na kilka pytań związanych z Pani pracą w bibliotece? 

Czy zgodzi się Pani, by tata naszego kolegi z klasy, Pan Marcin  nagrał nasz wywiad? 

(nagranie głosowe). 

Pani Iwona Biesiada: Tak, oczywiście. Postaram się odpowiedzieć w miarę swoich 

możliwości na wszystkie pytania, które będziecie zadawać. 

Pytanie nr 1 - Uczeń klasy 5 c: Jakie jest Pani hobby? Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

Pani Iwona Biesiada: W wolnym czasie dużo czytam. Ponieważ dojeżdżam do pracy  

z daleka, czytam także w podróży. Jakie jest moje hobby? Lubię słuchać muzyki. W Krakowie 

jest wiele takich możliwości. Chodzę na koncerty muzyki poważnej,  lubię słuchać również 

muzyki jazzowej. Kiedyś, kiedy byłam w Waszym wieku i trochę młodsza, to bardzo lubiłam 

wycieczki górskie. Teraz w miarę możliwości też wyjeżdżam, ale zdarza się to już coraz 

rzadziej, niestety. 

Pytanie nr 2 - Uczeń klasy 5 c: Dlaczego postanowiła Pani pracować w szkolnej bibliotece? 

Pani Iwona Biesiada:  Przez kilkanaście lat pracowałam jako nauczyciel polonista. Najpierw 

w szkole ośmioklasowej, następnie w gimnazjum, a potem tak ułożyło się moje życie, że 

skończyłam studia z bibliotekoznawstwa i rozpoczęłam pracę w szkolnej bibliotece. 

Pytanie nr 3 - Uczeń klasy 5 c: Jakie studia lub kursy trzeba ukończyć, aby zostać 

pracownikiem biblioteki? 

Pani Iwona Biesiada: Należy ukończyć studia: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa 

lub studia podyplomowe w tym zakresie. 

Pytanie nr 4 - Uczeń klasy 5 c: Czy lubi Pani pracować w zawodzie nauczyciela 

bibliotekarza? Jeśli tak, to dlaczego? 

Pani Iwona Biesiada:  A jakie macie wrażenie? Lubię czy nie? Wydaje mi się, że bardzo 

lubię pracować w swoim zawodzie. Muszę Wam powiedzieć, że praca w bibliotece przynosi 

mi naprawdę ogromną satysfakcję. Szczególnie jak przychodzą do mnie uczniowie,  niektórzy 

codziennie, inni przychodzą co kilka dni. W trakcie rozmowy mam możliwość zorientowania 

się, czy  książki, które wybraliśmy wspólnie, to są właśnie te książki, które im się podobają lub 

nie. Czasami spotykam uczniów na korytarzu i jakiś  uczeń – dziewczynka czy chłopiec mówią 

mi: „Proszę Pani, ta książka, którą wybrałem/łam jest super, już ją kończę czytać”. 

Pytanie nr 5 - Uczeń klasy 5 c: Jak długo Pani pracuje w bibliotece? 



Pani Iwona Biesiada:  Pracuję w bibliotece szkolnej od trzynastu lat  i muszę Wam 

powiedzieć, że nigdy nie żałowałam podjętej decyzji. Trzy lata pracowałam w zespole, gdzie 

było także gimnazjum. Potem przeszłam do naszej szkoły i w tej chwili pracuję dziesiąty rok 

jako nauczyciel bibliotekarz w naszej szkole. 

6. Uczeń klasy 5 c: Jakie cechy charakteru przydają się w pracy nauczyciela bibliotekarza? 

Pani Iwona Biesiada:  A jak myślicie, jakie? W bibliotece najważniejsi są czytelnicy. I to dla 

nich bibliotekarz pracuje. Więc wydaje mi się, że nauczyciel bibliotekarz powinien być 

uśmiechnięty, życzliwie nastawiony do czytelnika, otwarty, chętny do tego, żeby pomóc, żeby 

poszukać ciekawej książki, żeby doradzić. Powinien posiadać dość dużą wiedzę z różnych 

dziedzin, bo od tego też jest, żebym pomagał wyszukiwać wiadomości czy źródeł informacji na 

różne tematy. Powinien być kompetentny, cierpliwy, systematyczny. Ale wydaje mi się, że 

przede wszystkim bibliotekarz powinien być otwarty i życzliwy w stosunku do czytelników.  

Staram się, żeby czytelnicy przychodzili i żeby byli zadowoleni z tego, co mogą wybrać i co 

mogą zrobić w bibliotece  szkolnej. 

Pytanie nr 7 - Uczeń klasy 5 c: Czy zmieniłaby Pani coś w swojej pracy? Jeśli tak, to co? 

Pani Iwona Biesiada: Najwięcej czasu, najbardziej pracochłonne, wymagające najwięcej 

wysiłku jest przygotowywanie podręczników. Wiecie, że od kilku lat otrzymujecie podręczniki 

 i zeszyty ćwiczeń. I rzeczywiście ta praca jest pracą bardzo żmudną. Pod koniec roku 

szkolnego odbieramy te podręczniki, na początku roku szkolnego rozdajemy. W tej chwili, już 

w naszej szkole są tysiące egzemplarzy. Więc jest to praca wymagająca poświęcenia dużej 

ilości czasu. Muszę Wam powiedzieć, że mam ogromne szczęście, ponieważ zawsze mogłam 

 i mogę liczyć na pomoc nauczycieli w naszej szkole i dzięki temu te podręczniki są 

przygotowywane co roku w odpowiednim terminie. 

Pytanie nr 8 - Uczeń klasy 5 c: Na czym, poza wypożyczaniem książek, polega pani praca? 

Pani Iwona Biesiada: Tutaj dużo mogę mówić. Poza wypożyczaniem, przyjmowaniem, 

wpisywaniem książek do księgozbioru, do ksiąg inwentarzowych, bardzo lubię przygotowywać  

i prowadzić różne imprezy czytelnicze. Przygotowujemy różnego rodzaju konkursy czytelnicze 

dla uczniów od klasy pierwszej do klasy szóstej, obecnie także dla naszych najmłodszych, czyli 

dla przedszkolaków. Rokrocznie, na początku roku szkolnego przygotowuję i przeprowadzam 

pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Może pamiętacie, jak byliście w klasie 

pierwszej - to tutaj, w bibliotece odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika, zapoznanie  

z biblioteką. Razem z Kołem Przyjaciół Książki, które prowadzę już od ośmiu lat, 

organizowaliśmy imprezy czytelnicze w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” dla 

najmłodszych, dla przedszkolaków. Z tymi imprezami czytelniczymi chodziliśmy do naszych 

przedszkolaków oraz do przedszkoli sąsiednich. Zdarzyło się również, że przygotowaliśmy 

imprezę czytelniczą dla seniorów z Domu Spokojnej Jesieni na Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

Zazwyczaj z Kołem Przyjaciół Książki jeździmy też na Targi Książki w Krakowie. W ciągu 

ostatnich dwóch lat razem z nauczycielami i uczniami przygotowujemy i przeprowadzamy 

różne imprezy czytelnicze związane z Dniem Bohatera Książkowego. Organizuję lekcje 

biblioteczne dla klas młodszych i dla klas starszych. Chodzimy na lekcje biblioteczne do 

zaprzyjaźnionych z nami oddziałów biblioteki publicznej w Podgórzu. Tam też odbywają się 

lekcje biblioteczne. W miarę możliwości organizuję spotkania autorskie, spotkania  

z pisarzem. W tym roku jesienią zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy spotkanie 

 z podróżnikiem Krzysztofem Petkiem, który fantastycznie opowiadał. W najbliższym tygodniu 



odbędą się trzy spotkania z autorem serii „Jak się masz, Cukierku?” pisarzem Waldemarem 

Cichoniem - dla oddziałów przedszkolnych, dla klas pierwszych i drugich.  Staram się, żeby 

tych imprez czytelniczych w miarę możliwości było sporo. 

Tym bardziej, że zawsze mogę liczyć na pomoc moich koleżanek i kolegów – Nauczycieli, 

moich wspaniałych czytelników oraz na przychylność Dyrekcji. 

Pytanie nr 9 - Uczeń klasy 5 c: Ile woluminów liczy nasza biblioteka? 
Pani Iwona Biesiada:  W naszej bibliotece jest ponad 12 600 książek. Wydaje mi się, że jest 

to bardzo bogaty księgozbiór (widzę po minie, że nie do uwierzenia). Mamy wspaniały 

księgozbiór podręczny, czyli te książki, które muszą być pod ręką w każdej bibliotece czy na 

uczelni, czy w szkole, czy w bibliotece publicznej. Jest on bardzo bogaty i myślę, że będziecie 

 z niego korzystali do końca ośmioklasowej szkoły podstawowej, bo zawiera wspaniałe 

 i albumy, i leksykony, i słowniki, i encyklopedie. Z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa oraz z Programu „Książki Naszych Marzeń” otrzymaliśmy prawie dwa tysiące 

książek w ciągu ostatnich dwóch lat.  Jest to ogromna ilość w ciągu dwóch lat. Warto dodać, 

że te prawie dwa tysiące nowych książek trzeba było oprawić. Jak już wspominałam, nie 

zostaję z ogromem pracy sama. W tym przypadku wielką pomoc okazali mi nasi 

wolontariusze: Maria z Hiszpanii, Dilyana z Bułgarii i Thomas z Francji. 

Pytanie nr 10 - Uczeń klasy 5 c: Czy w bibliotece wydarzyło się coś szczególnego, co 

utkwiło do dziś Pani w pamięci? Być może jakaś zabawna historyjka? 

Pani Iwona Biesiada:  Były dwie takie sytuacje. Pierwsza jest związana z tym, że  przyjmuję 

do biblioteki szkolnej książeczki w darach od uczniów, od rodziców. Pamiętam, jak kilka lat 

temu od dziewczynki, która jest obecnie w szkole średniej dostałam ponad dwadzieścia 

książek z serii „Wielka Kolekcja Bajek”. Ta dziewczynka otrzymywała je od swojego dziadka 

i pewnego dnia postanowiła, że odda je do biblioteki, by służyły innym. Muszę Wam 

powiedzieć, że z przyjemnością patrzyłam, jak ona przychodziła do biblioteki i widać było, jak 

się cieszy, że te książki są między czytelnikami. Druga sytuacja, którą zapamiętałam związana 

jest z Kołem Przyjaciół Książki. Przygotowywaliśmy imprezę na podstawie „Kubusia 

Puchatka”. Była to scena, kiedy Tygrysek i Maleństwo wspinają się na drzewo. Tygrysek 

wtedy mówi, że to co tygryski lubią najbardziej, to jest wchodzenie na drzewa. Potem 

Tygrysek miał duże problemy, żeby zejść z tego drzewa. Przypomnę, że wówczas w bibliotece 

odbywała się próba. Było drzewo, były pluszaki i niestety tak się stało, że nasze drzewo się 

połamało, dekoracja się złożyła, pluszaki pospadały. Było przy tym sporo śmiechu. 

Musieliśmy tworzyć dekorację od początku. Na szczęście stało się to na próbie, a nie podczas 

występu u przedszkolaków. 

Pytanie nr 11 - Uczeń klasy 5 c: W ubiegłym roku pytała nas Pani, jakie książki 

chcielibyśmy by zostały zakupione do biblioteki? Wiemy, że prawie wszystkie 

zaproponowane przez dzieci i młodzież tytuły  zostały zakupione. Czy  uczniowie pamiętają o 

tym i czy je wypożyczają? 
Pani Iwona Biesiada:  Rzeczywiście tak było. To były Wasze wybory. To Wy wrzucaliście do 

urny swoje, zapisane na kartkach proponowane tytuły książek. W większości zostały one 

zakupione. Uważam, że wybory czytelników były słuszne i mądre. To od Was dowiedziałam 

się o wielu tytułach. Uczniowie faktycznie pamiętają o tym. Bywa tak, że jeden uczeń oddaje 

książkę i już następny czeka, żeby ją wypożyczyć. W większości zamówione przez Was książki 



są bardzo chętnie wypożyczane i cieszą się ogromną popularnością. Dziękuję Wam za ten 

Wasz wybór, bo okazał się bardzo trafny. 

Pytanie nr 12 - Uczeń klasy 5 c: Czy może Pani podać tytuł książki, którą uczniowie 

najczęściej wypożyczają? 

Pani Iwona Biesiada:  Są to oczywiście „Dzienniczki Cwaniaczka” Kinneya Jeffa. Cieszę się, 

że dzisiaj ktoś oddał, bo one rzeczywiście znikają, są rozchwytywane. Bardzo chętnie są 

wypożyczane wszystkie części z serii „Magiczne drzewo” napisane przez Andrzeja Maleszkę. 

Bardzo popularna, wspaniała seria „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa Karla 

Martina Widmarka. Fantastyczne książki dla uczniów młodszych. Dużą popularnością cieszą 

się książki ukazujące przygody Harrego Pottera. Może nie tak ogromną jak pięć, siedem lat 

temu, ale w dalszym ciągu są bardzo często wypożyczane. Jednak najczęściej czytelnicy 

pożyczają książki fantastyczne, przygodowe. Dziewczynki z klas piątych i szóstych zaczęły 

wypożyczać powieści obyczajowe i psychologiczne. Uczniowie chętnie sięgają także po 

komiksy. 

Pytanie nr 13 - Uczeń klasy 5 c: Czasami bywa, że w bibliotece odbywają się konkursy  

i wtedy nie możemy wypożyczać książek.  Jakiego rodzaju są to konkursy i skąd Pani ma 

pomysły na ich organizowanie? Czy ktoś Pani pomaga? 
Pani Iwona Biesiada:  Bardzo lubię organizować konkursy. Trzynaście lat już organizuję 

etap szkolny dawniej Ogólnopolskiego, obecnie Międzynarodowego Konkursu Literackiej 

Twórczości Dzieci i Młodzieży w Słupsku. W przeszłości uczniowie zdobywali wyróżnienia 

 i tytuły laureata. Po raz dziesiąty organizowałam etap szkolny Małopolskiego Konkursu 

Pięknego Czytania. Również i w tym konkursie mieliśmy laureata i  wyróżnienie.  

A pomysły na ich organizowanie? Uczestniczę w zebraniach Małopolskiego Towarzystwa 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. Podczas spotkań 

przekazywane są propozycje konkursów, inne pomysły pochodzą z Internetu. Jest również 

miesięcznik „Biblioteka w Szkole”. Są tam różne propozycje konkursów, które czytam, 

przeglądam, wybieram. Coś wybiorę, coś dodam, coś odejmę i tworzę coś własnego. 

Podpatruję też w bibliotekach publicznych. Od trzech lat organizuję konkurs recytatorsko – 

plastyczny dla klas I – III i dla oddziału przedszkolnego, a pomysł podpatrzyłam w bibliotece 

publicznej tam, gdzie mieszkam. Od dziesięciu lat organizuję konkurs literacko – plastyczny 

„Pamiętnik z wakacji”. Z kolei ten konkurs jest kontynuacją konkursu Pani, która pracowała 

w bibliotece przede mną.  Niekiedy organizuję konkursy związane z konkretną książką. Na 

przykład były to konkursy dwuetapowe związane z powieścią „Dzieci z Bullerbyn”, 

 „W Stumilowym Lesie”, „Baśniami” Hansa Christiana Andersena. A podczas 

organizowania i przeprowadzania konkursów pomagają mi Nauczyciele naszej szkoły, a także 

uczniowie. 

Pytanie nr 14 - Uczeń klasy 5 c: Czy może Pani powiedzieć o swoich czytelnikach, że 

szanują książki? W jakim stanie wracają do biblioteki? 

Pani Iwona Biesiada:  Wydaje mi się, że tak. Nasi uczniowie szanują książki. Dbają, by 

wracały w bardzo dobrym stanie. Szczególnie widać to po tych nowych książkach, które są 

wypożyczane. Nie ma żadnych podkreśleń. Przygotowując się do lekcji uczniowie wykonują 

notatki na karteczkach i wkładają je do książki. Należy jednak pamiętać, że upływ czasu  

 i ilość czytelników biorących te książki do ręki też robią swoje. 



Pytanie nr 15 - Uczeń klasy 5 c: Często widzę, że w bibliotece przebywają uczniowie, ale 

wcale nie wypożyczają książek. Siedzą przy stolikach, przemieszczają się pomiędzy 

regałami? Co wtedy robią? 

Pani Iwona Biesiada:  Przy stolikach uczniowie przeglądają czasopisma, przeglądają książki 

z księgozbioru podręcznego, wybierają książki z półek. Czasami również odrabiają lekcje. 

Często przychodzą uczniowie podczas przerwy, uczniowie ze świetlicy i czytają. Między 

regałami uczniowie chodzą i przeglądają, biorą książkę do ręki. Czasami bywa, że jeden 

drugiemu podpowiada, jaką książkę warto pożyczyć. Czasami nawet czytają na stojąco. 

Pytanie nr 16 - Uczeń klasy 5 c: A Pani, jak często czyta? 
Pani Iwona Biesiada:   Często czytam, ale myślę, że bardzo dużo jest takich osób. Zdarza się, 

że czytam jednocześnie dwie, trzy książki. 

Pytanie nr 17 - Uczeń klasy 5 c: Aktualnie, jaką książkę Pani czyta? 

Pani Iwona Biesiada:  Aktualnie czytam „Noc ognia” Erica Emmanuela Schmitta, pisarza, 

który znany jest przede wszystkim młodzieży z książki „Oskar i Pani Róża”. Druga książka, 

którą czytam to „Duchowe życie zwierząt” Petera Wohllebena. Książka o tym, co czują, co 

przeżywają, jak wygląda i czy rzeczywiście istnieje duchowe życie zwierząt. Jest to nowość. 

Jeśli ktoś się interesuje zwierzętami, myślę, że warto przeczytać. 

Pytanie nr 18 - Uczeń klasy 5 c:  Uczniowie wykonywali już wiele prac plastycznych lub 

pisali wypracowania na temat: „Szkoła Moich Marzeń”. Gdyby Pani miała takie zadanie: 

„Biblioteka Moich Marzeń” – jak ta biblioteka mogłaby wyglądać?  Proszę nam o tym 

opowiedzieć.  

Pani Iwona Biesiada:  „Biblioteka Moich Marzeń” – chciałabym, żeby była jasna, słoneczna 

i kolorowa. Marzy mi się taka biblioteka, która by miała trzy sale. W jednej sali znajdowałyby 

się regały z książkami. Między regałami byłyby duże odległości, by czytelnicy mogli 

swobodnie chodzić i wybierać książki. W drugiej sali wyobrażam sobie kolorowe fotele, pufy, 

dywan na podłodze. Niskie regały z książeczkami dla najmłodszych. To byłaby piękna  

i przyjazna przedszkolakom i uczniom  czytelnia. Trzecia sala to taka, gdzie byłyby 

stanowiska komputerowe dla czytelników, rzutnik multimedialny, ekran. 

Pytanie nr 19 -  Uczeń klasy 5 c: W jaki sposób zachęca Pani uczniów szkoły do czytania? 

Pani Iwona Biesiada:  Już o tym wspominałam. Przede wszystkim poprzez rozmowę; poprzez 

nowości wydawnicze, które pojawiły się w takiej ilości. Bo to, że mamy tak dużo tytułów 

 i nowości w naszej bibliotece wpływa na fakt,, że wypożyczanie książek wzrosło. Również 

poprzez imprezy czytelnicze. 

Pytanie nr 20 - Uczeń klasy 5 c: Czy jest taka jedna, jedyna książka do której Pani chętnie 

wraca?  Czy jest to może Kubuś Puchatek, który mówił o sobie: „Jestem Misiem o bardzo 

Małym Rozumku” a mimo to, pozostawił nam bardzo dużo swoich misiowych mądrości?  

Pani Iwona Biesiada:  Wydaje mi się, że nie ma takiej osoby, która by nie znała „Kubusia 

Puchatka”. Na pewno „Kubuś Puchatek” z różnymi przemyśleniami, stwierdzeniami jest 

bardzo ważną książką.  Chętnie wracam do książki „Mały Książę”, której autorem jest  

Antoine de Saint-Exupery. Pełna pięknych myśli, z którymi można iść przez życie. „Dobrze 

widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – to jeden z wielu  pięknych 

cytatów. 

Pytanie nr 21 - Uczeń kasy 5 c: Czy sądzi pani, że w dobie komputerów sztuka czytania 
zanika, zwłaszcza wśród dzieci? 



Pani Iwona Biesiada:  Był taki okres, kiedy bibliotekarze się zastanawiali właśnie nad tym 

problemem. Był to czas, kiedy młodzież „zachłysnęła się” możliwościami, jakie niesie ze sobą 

komputer. Ale po tych kilkunastu latach nie wierzę w to, że przestaniemy czytać. Komputery 

są nam potrzebne, jak najbardziej. Korzystamy z nich wszyscy i bardzo dobrze. W dalszym 

ciągu jest ogromna rzesza ludzi, którzy chętnie czytają, kupują książki i wypożyczają. 

Szczególnie widać to na Targach Książki. Wydaje mi się, że komputery są potrzebne, ale 

książki nadal będą  kochane przez czytelników. 

Pytanie nr 22 - Uczeń klasy 5 c: W ramach przygotowań do „Dnia Bohatera Książkowego” 

nasza klasa nie mogła się zdecydować na wybranie tylko jednej prostej prawdy, jaką nam 

przekazał Kubuś Puchatek. Zdecydowaliśmy, że przygotujemy dwa plakaty i dwa cytaty.  

Jeden: RAZEM – TO NASZE ULUBIONE SŁOWO! 

Drugi: Trochę życzliwości i troski o ludzi wokół potrafi zmienić bardzo dużo.  
Piękne słowa, prawda?  

A czy Pani również ma swój ulubiony cytat z „Kubusia Puchatka”? Bo przecież każdy 

pamięta jakieś zdanie z tej bajki i lektury. 

Pani Iwona Biesiada:  Tak. Te fragmenty, te cytaty, te złote myśli, które wybraliście są 

przepiękne. Wydaje mi się, że w ogóle bez życzliwości byłoby bardzo ciężko w naszym życiu. 

Życzliwość jest bardzo, bardzo ważna. Ja mam taki cytat z „Chatki Puchatka”: „I to jest 

dobra myśl. Bo może wtedy znajdziemy coś, czego wcale nie szukamy i może to właśnie będzie 

to, czego naprawdę szukamy”. 

Pytanie nr 23 - Uczeń klasy 5 c: Za kilka dni, po raz drugi z kolei,  będziemy się wspólnie 

bawić w ramach dużej imprezy szkolnej „Dnia Bohatera Książkowego”. Będziemy wszyscy 

szli ulicami osiedla i zamienimy się w ulubionych bohaterów naszych książek. Czy może nam 

już dziś Pani zdradzić, kim będzie nasza Pani Bibliotekarka? Za kogo Pani się przebierze? 

Pani Iwona Biesiada: Myślę, że będzie to bohater związany z leśnymi postaciami. Ale jeszcze 

do końca nie wiem, kto to będzie. Zobaczymy za kilka dni. 

Pytanie nr 24 - Uczeń klasy 5 c: Wszyscy mamy jakieś marzenia. Moim marzeniem jest, 

byśmy w Dzień Bohatera Książkowego wszyscy mieli wspaniałe stroje, w których podczas 

wspólnego spaceru, z transparentami w rękach będziemy promować czytelnictwo wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. 

A Pani największe marzenie, jakie jest?  

Pani Iwona Biesiada:  Myślę, że tak jak większość ludzi dorosłych przede wszystkim pragnę, 

żeby moi najbliżsi byli zdrowi. Mam dorosłe dzieci i chciałabym, żeby były szczęśliwe. 

Natomiast takim moim osobistym marzeniem jest zapisać się kiedyś na warsztaty malarskie. 

Choć nie mam zdolności malarskich, chciałabym namalować kilka obrazów. Chciałabym 

również w przyszłości pojechać do Prowansji i pospacerować śladami wybitnych malarzy 

 i artystów. 

Zastępca przewodniczącego klasy 5 c – Patryk Kosek: 
To były już wszystkie pytania. W imieniu klasy 5 c oraz naszej Pani Wychowawczyni – 
Małgorzaty Fydy i obecnego tu z nami, Pana Marcina, taty Oskara – serdecznie dziękuję 
za wywiad.  
Proszę przyjąć życzenia spełnienia Pani marzeń, zdrowia i wspaniałych czytelników  
z okazji Tygodnia Bibliotekarza i Święta Książki.  



A ten bukiet majowych lewkonii niech roztacza swój zapach w całej bibliotece i niech 
chociaż przez kilka dni przypomina Pani naszą dzisiejszą rozmowę,  za którą bardzo 
dziękujemy.  
I proszę pamiętać!  
Kiedy wróci już Pani z Prowansji – proszę nam opowiedzieć o podróży i pokazać 
wspomnienia na prezentacji multimedialnej – być może w tej trzeciej, wymarzonej sali. 
A jak będzie się  odbywał  PIERWSZY WERNISAŻ WYSTAWY OBRAZÓW IWONY 
BIESIADY – przyjdziemy na pewno! 
Do widzenia. 
Scenariusz wywiadu: opracowanie własne - Małgorzata Fyda – Wychowawca klasy 5 c 

 

 

 

 
 


