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Oktawia 
Gorzeńska

Gratulujemy z okazji awansu na dyrektora najstarszej szkoły w Gdyni! 
Jak długo trwa już Pani zawodowa przygoda z edukacją? Dlaczego 
wybrała Pani akurat tak odpowiedzialny i wyczerpujący zawód?

Serdecznie dziękuję za gratulacje. W szkole pracuję od 16 lat. Myślę, że 
byłam skazana na ten zawód, ponieważ moi rodzice oraz rodzeństwo byli 
nauczycielami. Ponadto w mojej rodzinie jest kilkunastu belfrów. Nauczanie 
to moja pasja. Bardzo lubię swoją pracę i tak naprawdę nie wyobrażam sobie 
życia bez szkoły, mimo że mam wiele różnorakich zainteresowań znacznie 
wykraczających poza edukację. Początki mojego życia zawodowego obejmują 
także epizod dziennikarski. Dzisiaj prowadzę blog, jednak nigdy nie miałam 
dylematu czy rozterek związanych z wyborem drogi życiowej, to było coś jak 
najbardziej naturalnego – mam na myśli bycie nauczycielem.

Czyli jest Pani nauczycielem z powołania?

Tak, zdecydowanie. Nie wiem tak naprawdę, jaka jest miara powołania, ale 
jeśli oznacza to radość z uczenia, otwartość na drugą osobę, inspirowanie 
uczniów do samodzielnego myślenia i działania, to tak – jestem nauczycielem 
z powołania. 

Wielu Pani byłych uczniów pamięta ze szkolnych lat szacunek, którym 
Panią darzono. Skąd u Pani tyle energii, samozaparcia i kreatywności 
do nauczania?

Myślę, że taka jest moja natura – potrzebuję nowych wyzwań, mam ogromną 
potrzebę samorozwoju i nie potrafię stać w miejscu. Pozytywną energię mam 
we krwi, taka po prostu jestem. Samozaparcie to coś, co bardzo mi pomaga. 
Jako że jestem osobą bardzo ambitną, wyznaczam sobie cały czas nowe cele 

i dzięki uporowi krok po kroku do nich dążę. Zawsze poszukuję rozwiązań. Nie 
boję się przyznać do błędów, również przed uczniami, oraz pytać o radę czy  
o pomoc. Kreatywność zawdzięczam studiom dramy pedagogicznej. Uważam, 
że były one punktem zwrotnym w moim życiu, nie tylko zawodowym. Wtedy 
właśnie zobaczyłam, że na edukację i życie trzeba spojrzeć trochę szerzej, 
mniej szablonowo. Muszę podkreślić, że wprowadzanie mojego odmiennego 
stylu nauczania na początku spotykało się z protestami i niezrozumieniem 
rodziców, a nawet innych nauczycieli. Przez długi czas walczyłam z łatką „tej 
od zabawy na lekcjach”. Miałam chwile zwątpienia, gdyż z wymienionymi 
problemami musiałam mierzyć się sama. Na szczęście, rezultaty poważnego 
badania naukowego przeprowadzonego w grupie moich uczniów przez 
kilka międzynarodowych instytucji naukowych, w ramach projektu DICE 
(badającego wpływ dramy na wzrost kompetencji u uczniów), dowiodły, że 
wyniki mojej młodzieży plasowały się w europejskiej czołówce; dostałam 
dyplom za innowacyjność w pracy z rąk ministra edukacji i nareszcie 
uwierzyłam, że to, co robię, ma sens, a komentarze innych puszczałam mimo 
nosa. Tym bardziej że wyniki testów gimnazjalnych moich uczniów były 
bardzo wysokie (uczę języka polskiego w gimnazjum). 

Czym są studia dramy?

Studia Podyplomowe Dramy pedagogicznej na Uniwersytecie Gdańskim 
były czymś nowym na polu edukacji kilka lat temu. Ich prekursorem był 
Adam Jagiełło-Russiłowski, dzisiaj Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy 
Międzynarodowej na UG. Studia dramy wyznaczały nowe trendy w edukacji, 
nastawione na doświadczanie, to znaczy nauczanie poprzez działanie, 
rozwijanie wyobraźni oraz twórczego myślenia. 

Lubi Pani podróżować, poszerzać horyzonty… Uczestniczy Pani 
również w wielu projektach edukacyjnych zarówno w Polsce, jak i  
w dalekich zakątkach świata. Gdzie i dlaczego akurat tam postanowiła 
Pani jechać z misją nauczania?

Podróże – zarówno te bliskie, jak i dalekie – to moje hobby. Uwielbiam 
poznawać ludzi. Ciekawi mnie dialog kultur, z przyjemnością zagłębiam 
się w historię, zwyczaje oraz losy ludzi z różnych stron świata. Dzisiaj nie 
wyobrażam sobie życia bez tego. Nie musi to być odległa podróż, mogą być to 
nawet Kaszuby! Do moich najbardziej egzotycznych przygód z edukacją mogę  
z pewnością zaliczyć Tajlandię, którą odwiedziłam w tym roku. Pojechałam 
tam dzięki mojemu przyjacielowi projektowemu na kilkanaście dni, aby 
zobaczyć, jak wygląda tajski system edukacji i nauczanie tajskich dzieci 
języka angielskiego. Przez kilka dni byłam nauczycielką języka angielskiego 
na prawdziwej tajskiej prowincji. Tu muszę również wspomnieć o przyjaźni 
z Litwinem, gdyż jest to doświadczenie niecodzienne. Zrobiliśmy razem 
kilkanaście przedsięwzięć edukacyjnych, między innymi polsko-litewskie 
wymiany młodzieży, za co półtora roku temu zostaliśmy nagrodzeni przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, za najdłuższe partnerstwo polsko-
litewskie. Ta przyjaźń ma dla mnie nie tylko prywatny wymiar, ale przede 
wszystkim zawodowy – oboje jesteśmy nauczycielami z powołania  
i większość naszych rozmów dotyczy edukacji. To tym bardziej cenne 
doświadczenie, że mamy podobną wrażliwość – humanistyczne podejście 
do nauczania, nastawione na kreatywność, refleksję, twórcze rozwiązywanie 
problemów. Tak więc zaproszenie do tajskich szkół, w których pracuje mój 
znajomy, przyjęłam z wielką radością. 

Tajlandia brzmi dla nas bardzo egzotycznie. Czym różni się proces 
edukacji i sama instytucja szkoły w tym kraju?

Mogę powiedzieć o szkołach w Tajlandii Północnej, dlatego że miałam okazję 
gościć w rejonie Li. Są to tereny wiejskie, gdzie szkoły są niewielkie i liczą 
około 100 uczniów, więc jest to już duży szok w porównaniu ze szkołami  
w Polsce. System oceniania nie istnieje, gdyż w ogóle nie ma ocen w tajskiej 
szkole. Ma to swoje plusy i minusy – z jednej strony dzieci chodzą do szkoły 
bez stresu, panuje tam bardzo przyjacielska atmosfera i nie ma niezdrowej 
rywalizacji, z drugiej zaś – niestety, brakuje motywacji do rozwoju kompetencji  
i poszerzania swojej wiedzy. W Tajlandii podobała mi się wcześniej wspomniana 
przyjacielska atmosfera w szkole. Podczas pobytu tam, nigdzie nie usłyszałam 
ani nie odczułam, aby mieli do czynienia z przemocą; dzieci są nastawione do 
siebie bardzo przyjaźnie, pomagają sobie, co można zaobserwować zarówno 
na lekcjach podczas pracy w grupach, jak i w stołówce, w czasie posiłków. 
Ciekawostką było to, że do sekretariatu wchodziło się na bosaka. 

Czy relacje tajskich uczniów z nauczycielami różnią się od tych które 
panują w Polsce?

Hmmm… Mogę powiedzieć tak: w Tajlandii relacje nauczyciel–uczeń są 
oparte na wielkim szacunku. W mojej szkole jest podobnie. Oprócz szacunku 


