
Wywiad z panią dyrektor do spraw pedagogicznych Joanną Majchrzak  

z okazji obchodów pięciolecia „Szkoły z Pasją” 

 

       Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego                                         

dla obcokrajowców,  dyrektor do spraw pedagogicznych w szkole                                 

i przedszkolu, wykładowca akademicki. Zawsze uśmiechnięta, życzliwa                      

i bardzo profesjonalna. Motywuje do działania i wspiera kreatywność.                      

Z okazji obchodów pięciolecia „Szkoły z Pasją” uczniowie przeprowadzili 

wywiad z dyrektorem do  spraw pedagogicznych – panią Joanną Majchrzak. 

 

- Czym się pani zajmowała, zanim została pani dyrektorem do spraw 

pedagogicznych w „Szkole z Pasją”?  

- Przez dwadzieścia trzy lata byłam nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. 

Pracowałam z najmłodszymi uczniami szkoły podstawowej. W tym czasie              

przez około dziesięć lat pełniłam funkcję wicedyrektora w niepublicznych 

przedszkolach, w tym pięć lat w Tęczowym Przedszkolu Marii Biernat. Oprócz 

tego osiem lat byłam nauczycielem języka polskiego dla obcokrajowców. 

Pracowałam z uczniami obcokrajowcami szkoły podstawowej, gimnazjum                     

i liceum.  

- Co sprawiło, że zdecydowała się pani dołączyć do zespołu „Szkoły z Pasją”?  

- Na początku pracowałam w „Szkole z Pasją” jako wicedyrektor przez trzy 

godziny dziennie. Nasza szkoła stale się  rozwija, ciągle przybywa uczniów                    

i nauczycieli. W swojej pracy zawodowej cenię możliwość rozwoju                            

oraz stawianie sobie nowych celów. Z każdym rokiem w „Szkole z Pasją” jest 

coraz więcej wyzwań, a ja lubię podejmować wyzwania. 

- Co najbardziej lubi pani w swojej pracy?  

- Najbardziej lubię kontakt z innymi ludźmi. W szkole zawsze coś się dzieje. 

Każdy dzień jest inny. Lubię planować, a potem organizować życie naszej szkoły. 

Dużo satysfakcji daje mi wspieranie nauczycieli w ich codziennej pracy                              

i dzielenie się z nimi moim nauczycielskim doświadczeniem.  

 

 



- Jakimi wartościami kieruje się pani w życiu?  

- Wartości, którymi się kieruję, to dążenie do samorozwoju i współpracy.                     

To tolerancja, przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad, działanie zgodnie      

z własnym sumieniem. 

- Jakie książki lubi pani czytać?  

- Cenię klasyki literatury pięknej. Chętnie czytam literaturę fachową i kryminały. 

- Jakie filmy lubi pani oglądać?  

- Lubię różne filmy, w zależności od mojego nastroju. Kiedyś były to filmy                 

z gatunku fantastyki naukowej i horrory. Dziś częściej interesują mnie filmy 

sensacyjne i biograficzne. Gdy chcę odpocząć, odprężyć się, oglądam komedie.  

- Jakiej muzyki pani słucha?  

- Słucham muzyki rozrywkowej polskiej i zagranicznej. Chętnie wracam                       

do muzyki lat 80., ponieważ to czasy mojej młodości. Uwielbiam też piosenki 

Zbigniewa Wodeckiego, Anny Jantar i Alicji Majewskiej. Lubię także muzykę 

poważną, jazzową, dlatego chętnie odwiedzam Filharmonię im. Mieczysława 

Karłowicza w Szczecinie. 

- Czy lubi pani komiksy?  

- Kiedy byłam w waszym wieku, chętnie czytałam komiksy o Tytusie, Romku                   

i Atomku Jerzego Chmielewskiego. Komiks pojawiał się w częściach                                

w czasopiśmie dla młodzieży ,,Świat Młodych”. W dzieciństwie czytałam                  

też ,,Przygody Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego, które uznawane                  

są za prekursora polskiego komiksu. Jako osoba dorosła nie czytam komiksów, 

ale czasem oglądam filmy nakręcone na ich podstawie.  

- Jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole podstawowej?  

- Moim ulubionym przedmiotem w szkole podstawowej był język polski. 

Lubiłam wypowiadać się na różne tematy, pisać opowiadania, uwielbiałam 

czytać książki, które kupował do mojej biblioteczki tata Pięknie recytowałam 

wiersze. Szybko uczyłam się gramatyki. Chętnie uczyłam się również biologii 

oraz sprawnie rozwiązywałam zadania na matematyce.  

- Czy spełniła pani jakieś swoje marzenie?  

- Oczywiście, marzenia są motorem mojego działania. Jeśli myślę o czymś 

bardzo intensywnie, to w końcu udaje mi się to zrealizować. Wtedy przychodzi 



czas na następne marzenie i działania z nim związane. Nie bójcie się marzyć                    

i spełniać swoje marzenia.  

- Wśród nas są uczniowie, którzy z racji przebywania przez większość życia               

za granicą mają trudności językowe. Na co dzień zajmuje się pani również 

nauczaniem języka polskiego. Jakich rad udzieliłaby pani osobom, które uczą 

się języka i poznają kulturę danego kraju?  

- Obcokrajowcy powinni uczyć się naszego języka tak, jak wy uczycie się języka 

angielskiego czy niemieckiego. Ważne jest, aby pracowali systematycznie, 

często powtarzali słówka, zwroty, zagadnienia gramatyczne omawiane na lekcji. 

Przede wszystkim warto słuchać polskiego radia, polskich piosenek, oglądać 

polską telewizję, filmy w języku polskim. Często polecam uczniom filmy,               

takie jak „Shrek”, „Epoka lodowcowa”, „Gdzie jest Nemo?” z polskim 

dubbingiem. Najważniejsze jest to, aby obcokrajowiec używał języka polskiego 

tak, jak potrafi w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami, w sklepie,                      

na portalach społecznościowych.  

- Wykonuje pani bardzo odpowiedzialną pracę. Jakie cechy i umiejętności                 

w tym pomagają?  

- Przede wszystkim odpowiedzialność, kreatywność oraz umiejętność pracy                 

w zespole i kierowania nim. Także umiejętność planowania i organizacji pracy. 

- W tym roku szkolnym obchodzimy pięciolecie „Szkoły z Pasją”. Współtworzy 

pani szkołę od samego początku. Jak ocenia pani rozwój szkoły w ciągu tych 

pięciu lat?  

- Na początku „Szkoła z Pasją” liczyła ośmioro uczniów, jedną klasę i garstkę 

nauczycieli. Dziś w szkole jest czterdzieścioro ośmioro uczniów, siedem klas                    

i wspaniałe grono pedagogicznie. To oznacza, że szkoła rozwija się dynamicznie, 

że uczniowie czują się tu dobrze, a nauczyciele mogą realizować swoje cele 

zawodowe. Wszyscy starają się tworzyć szkołę wyjątkową, inną niż pozostałe, 

na miarę potrzeb każdego ucznia.  

- Czym dla pani jest pasja?  

- Pasja to wielkie zamiłowanie do czegoś, zaangażowanie i zainteresowanie 

czymś, poświęcanie się czemuś.  

 

 



- Jaką ma pani pasję?  

- Moją pasją jest oczywiście praca, którą wykonuję, zdobywanie nowej wiedzy  

i dzielenie się nią z innymi, nabywanie nowych umiejętności i wykorzystywanie 

ich w życiu zawodowym i prywatnym. Poza pracą uwielbiam wędrówki                      

po górach, tych wysokich i niskich. Czuję się wspaniale, kiedy zdobywam 

kolejne szczyty. Mogę też godzinami siedzieć na trawie w dolinach i podziwiać 

górskie widoki.  

- Czego chciałaby pani życzyć naszej szkole z okazji piątych urodzin?  

- Życzę „Szkole z Pasją”, aby rozwijała się tak dynamicznie, jak do tej pory.               

Aby wszyscy, którzy się tu uczą i pracują, byli dumni, że ją tworzą.                            

Aby uczniowie czuli się bezpiecznie i rozwijali się w niej na miarę swoich 

potrzeb. Aby dzieci, nauczyciele i rodzice tworzyli wspólnotę, w której 

najważniejszymi wartościami są tolerancja, akceptacja siebie i drugiego 

człowieka. Życzę kolejnych lat wspólnej nauki i pracy.  

My również przyłączamy się do życzeń. Dziękujemy za miłą rozmowę.  

 


