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zauważyłam, że tam [w Tajlandii – przyp. red.] relacje między uczniami  
a nauczycielami są o wiele bliższe, zapewne ze względu na specyfikę szkoły, 
która jest znacznie mniejsza. 

Mimo tylu lat pracy w szkole, nadal promieniuje Pani energią  
i kreatywnością, co nieczęsto jest spotykane u nauczycieli. Zawsze 
stawiała Pani na kreatywność młodzieży, prowadząc zajęcia teatralne, 
zachęcając do różnych form aktywności pozalekcyjnych. Dla wielu osób 
jest Pani wzorem nauczyciela. Jaka jest recepta na uniknięcie wypalenia 
zawodowego?

Pierwszy warunek, aby uniknąć wypalenia zawodowego, to powołanie  
i poczucie, że ta praca jest dla człowieka ważna. Bardzo istotne jest również, 
w jakich warunkach pracujemy. Jeżeli mamy szefa, który motywuje nas do 
pracy i służy wsparciem, znacznie łatwiej jest nam odnaleźć swoją drogę, być 
otwartym na to, co przynosi życie i na wyzwania świata, w którym żyjemy. Jeśli 
czujemy się bezpiecznie w pracy – wiemy, że to jest nasze miejsce – będziemy 
łatwiej się rozwijali. Spotykałam wielu nauczycieli z różnych stron świata, 
którzy przeżywali właśnie etap wypalenia zawodowego, i mogę zauważyć, 
że ważne jest to, aby nie ulec rutynie, wierzyć w siebie i własne kompetencje 
oraz nie bać się innowacyjności w pracy. Nie można zamykać się na nowości 
i (wyrzuciłam stąd partykułę „nie”, bo zmieniała sens wypowiedzi) podążać 
tylko utartymi ścieżkami. Wiem, że to bardzo trudne, bo dla nas ważne 
jest wspomniane wcześniej poczucie bezpieczeństwa – tkwienie w tym, co 
już mamy i znamy. Wprowadzenie zmian do swojej pracy często wiąże się  
z ogromnym lękiem i – o czym najczęściej się nie mówi – z ryzykiem. Ważne 
jest wyciąganie wniosków, refleksja i świadomość, że błąd nie oznacza 
przegranej, bo można go naprawić. 

Wracając do polskich szkół, trzy miesiące temu wygrała Pani konkurs 
na dyrektora, ale zapewne ma Pani już mnóstwo pomysłów na zmiany 
w nadchodzącym roku szkolnym oraz  
w kolejnych latach. Czy podzieliłaby się 
Pani z nami tymi planami?

Jedynka [Gimnazjum nr 1 w Gdyni – 
przyp. red.] to wyjątkowa szkoła, na którą 
pracowały kolejne pokolenia gdynian,  
w tym przede wszystkim nauczycieli. Mam 
ogromny szacunek do dokonań poprzedników, 
chciałabym kontynuować to, co dobre, a przy 
okazji sprawić, by szkoła była jeszcze bardziej 
otwarta na wyzwania współczesności, na 
środowisko, absolwentów. Żeby była szkołą 
współpracującą z wieloma instytucjami  
i stowarzyszeniami. Myślę, że małymi krokami 
będzie można zrealizować te plany. Głównym 
hasłem, do którego chciałabym zachęcić 
całą społeczność szkolną, będzie „Nauka 
i wychowanie poprzez (współ)działanie”. Największy nacisk chciałabym 
położyć właśnie na aspekt współpracy całego środowiska szkolnego. Mamy 
wspaniałych uczniów, świetne grono pedagogiczne, a także aktywnych 
rodziców, absolwentów i mieszkańców dzielnicy. Poza tym zbliża się  
10 rocznica nadania szkole imienia Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej 
Polskiej; chciałabym, abyśmy przygotowali się do tego wydarzenia poprzez 
ogłoszenie Roku Jedynki i wiele działań, które od września wspólnie będziemy 
planowali i realizowali. 
Czy poza konceptami dotyczącymi rozwoju szkoły planuje Pani już 

udział w nowych projektach, dotyczących konkretnych organizacji lub 
rozwoju osobistego?

Od 1 września dopiero zaczynam nowy etap w swoim życiu zawodowym, 
jakim jest praca dyrektora Jedynki, więc w tej chwili całą moją energię 
oddaję szkole. Pomysłów jest wiele, jednak najważniejsza jest cierpliwość  
i dialog z innymi, dlatego konkretne projekty będę planowane i uzgadniane ze 
społecznością szkolną. Mój rozwój osobisty będzie obracał się również wokół 
mądrego zarządzania placówką, więc na pewno wezmę udział w szkoleniach 
dotyczących mojej pracy. 

Ze spraw bardziej prywatnych – nie zamierzam rozstawać się z pisaniem, więc 
na pewno znajdę czas na blog. 

Jeśli chodzi o samych uczniów – jakie jest Pani stanowisko w sprawie 
mundurków szkolnych? Czy ich wprowadzenie pozwala na swoiste 
ujednolicenie uczniów i zmniejsza szkolną „rewię mody”? Czy to dobra 
recepta na zniwelowanie popisywania się statusem materialnym, a może 
raczej ograniczenie uczniów w wyrażaniu siebie i zmuszanie rodziców 
do kolejnego wydatku?

Nie jestem zwolenniczką jednolitego stroju szkolnego. Oczywiście, uważam, 
że w szkole powinny panować pewne zasady, ale można je wypracować w inny 
sposób niż poprzez narzucanie takiego stroju. Myślę też, że wiek nastoletni 
to czas, w którym młodzież najłatwiej może wyrazić siebie – być może jest 
to jedyny taki moment w życiu. Niewątpliwie wyrażanie siebie to jedno, ale 
ważne, by zachować w tym umiar i ład, niekoniecznie poprzez narzucanie 
mundurka. 
Coraz powszechniej mówi się o tym, że młodzież zmierza ku 

pogłębiającemu się „ogłupieniu”, zatraceniu indywidualizmu i pasji. Czy 
zgadza się Pani z tym stwierdzeniem? 

Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Wiem, że czasy się zmieniają – są 
trudniejsze z perspektywy globalizacji i życia „w sieci”. Jesteśmy zalewani 
tym, co oferują nam media społecznościowe i internet. Niemniej jednak moi 
uczniowie to bardzo często indywidualiści, którzy mają pasje. Dlatego dla mnie 
ważne jest to, aby jako nauczyciel, a od września dyrektor, jeszcze mocniej 
wspiera uczniów w rozwoju tych pasji i kształtowaniu ich indywidualnego 
stylu.
Czyli szykują się jakieś nowe projekty edukacyjne dla rozwoju 

młodzieży?

Oczywiście, że tak! Jednym z planowanych projektów jest Akademia Jedynki 
we współpracy z absolwentami szkoły i środowiskiem lokalnym, czyli 
zapraszanie ciekawych osób do szkoły, które mogłyby poprowadzić spotkania, 
konwersatoria czy warsztaty dla uczniów, aby pokazać im morze możliwości  
i to, w którą stronę można pójść w życiu, jak można się realizować.

Czy na co dzień spotyka się Pani z dużą liczbą problemów, które 
przynoszą uczniowie? Czy chętnie przychodzą do Pani po radę, nie tylko 
w sprawach szkolnych? Czy w ogóle młodzież ufa nauczycielom?

Jestem osobą otwartą i w moim odczuciu jest sporo osób przychodzących 
z problemami. Zawsze staram się pomóc w najlepszy sposób, w jaki jest to 
możliwe; oczywiście, jest to sprawa bardzo indywidualna. W swojej pracy 
zawodowej z reguły spotykałam się z zaufaniem ze strony młodzieży, co mnie 
bardzo cieszy. Wiem, że wiele moich koleżanek i kolegów może powiedzieć 
to samo. 
Jeśli chodzi o problemy wychowawcze, czy może Pani coś doradzić 

nauczycielom?

"Myślę, że przede wszystkim kluczem do rozwiązywania konfliktów jest 
często wymieniany przeze mnie dialog, czyli otwartość na wysłuchanie tej 
drugiej strony, zwłaszcza młodzieży, której najczęściej brakuje właśnie uwagi  
i zrozumienia ze strony dorosłych. Drugą kwestią jest budowanie dobrej relacji 
z rodzicami i chęć wspólnego rozwiązania problemu, co czasami jest, niestety, 
naprawdę trudne…Ale tak jak wspomniałam, słowa klucze, czyli otwartość  

i dialog, gwarantują w większości przypadków sukces.

      "
A jak układają się współczesne relacje rodziców ze szkołą  

i wychowankami?

Relacje są bardzo różne. Nie chcę się wypowiadać w imieniu ogółu, mogę 
powiedzieć z perspektywy mojego doświadczenia, że najważniejszy jest czas 
na spotkanie, wspólne wypracowanie sposobów rozwiązywania problemów. 
W swojej pracy spotykałam się z różnymi sytuacjami – czasem łatwiejszymi, 
czasem trudniejszymi – ale z reguły dało się wypracować złoty środek. Jedno 
wiem na pewno – problemem współczesnych rodziców jest brak czasu, nieraz 
nawet na to, żeby przyjść do szkoły i porozmawiać o dziecku. Ale jeśli są chęci 
i zainteresowanie z obu stron, to z reguły prawie każdy problem w końcu uda 
się rozwiązać.

Czy odczuwa Pani poczucie spełnienia? Czy w życiu zawodowym czuje 
Pani, że osiągnęła już wszystko?

Mam swoiste poczucie spełniania, jak również odpowiedzialności, ale 
oczywiście przede mną wiele rzeczy które w życiu zawodowym mogę jeszcze 
osiągnąć. Tak jak wspominałam wcześniej, jestem osobą, która ma ogromną 
potrzebę samorozwoju, dlatego wierzę, że jest to kolejny etap w moim życiu 
zawodowym, i mam nadzieję, że nie ostatni. Liczę na to, że wiele ciekawych 
wyzwań jest jeszcze przede mną.

I tego oczywiście Pani życzymy!
Dziękuję bardzo.


