
PLEBISCYT  EDUKACYJNY
16 lutego 2023 r

T
o jest dowód na to, że 
moja praca jest doce-
niana, że uczniowie oraz 
ich rodzicie zauważyli, 
ile serca w nią wkładam. 

Tytuł Nauczyciela Roku to wy-
różnienie, które ma dla mnie 
ogromne znaczenie, bo pocho-
dzi właśnie od byłych i obec-
nych uczniów oraz ich rodzi-

ców. To motywuje do dalszych 
działań. Dodaje skrzydeł! - tak 
już na samą nominację, a po-
tem wygraną reagowali ci, któ-
rzy brali udział w naszym ple-
biscycie edukacyjnym. Jest to 
największa tego typu akcja 
w całej Polsce, stąd towarzy-
szyły jej wielkie emocje, wzru-
szenie i słowa uznania dla na-

uczycieli. I właśnie po to ją zor-
ganizowaliśmy - aby pokazać 
twarze i osiągnięcia tych, któ-
rzy każdego dnia budują przy-
szłość nas wszystkich, wycho-
wując przyszłych lekarzy, bu-
downiczych, inżynierów, fry-
zjerów, aktorów czy też pieka-
rzy. Nauczyciele są częścią 
przyszłości - w teraźniejszości, 

w której czasami czują się nie-
doceniani, ponieważ wykonują 
olbrzymią, ale czasami niedo-
cenianą na co dzień pracę, jak 
nam opowiadali. Nasz plebiscyt 
edukacyjny to akcja, w której 
nasi Czytelnicy wybierali naj-
sympatyczniejszych nauczy-
cieli każdego stopnia edukacji 
oraz dyrektorów szkół czy 

przedszkoli, a także godne wy-
różnienia różnego rodzaju pla-
cówki edukacyjne. Kolejna 
edycja największego w Polsce 
plebiscytu edukacyjnego już 
za nami, dlatego dziś możemy 
przedstawić Państwu ten spe-
cjalny dodatek, z którego po-
znacie naszych bohaterów 
w różnego rodzaju plebiscyto-

wych kategoriach. Po raz ko-
lejny przyznaliśmy zaszczytne 
tytuły, a przed nami jeszcze 
czas na wielkie podsumowanie 
całego plebiscytu. Na ogólno-
polską galę zostaną zaproszeni 
laureaci w każdej kategorii 
z każdego województwa. A gala 
będzie w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie!

Dyrektor Placówki Edukacyjnej 
Hanna Hajzak-Janda, Publiczne Przedszkole Wedanek, Żerniki Wrocławskie

Nauczyciel Klas 0-III 
Karolina Możdżanowska, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa, Polkowice

Nauczyciel Klas IV-VIII 
Jakub Bielawski, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Wrocław

Kategoria 
PRZEDSZKOLE  
ROKU 
 
PRZEDSZKOLE TĘCZOWE NUTKI, 
GŁOGÓW

Nauczyciel Akademicki 
Andrzej Dyszewski, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Wałbrzych

Kategoria 
SZK0OŁA  
ROKU 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWEJ  
IM. 10 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ, 
KRZYWA

Kategoria 
NAUCZYCIEL SZKOŁY 
PONAD-PODSTAWOWEJ 
 
CENTRUM EDUKACJI ENGLISH ME, 
WROCŁAW

Kategoria 
UCZELNIA 
ROKU 
 
WYŻSZA SZKOŁA KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO, WROCŁAW
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- Z biegiem lat czuję, jakbym 
urodziła się z kredą w ręku - 
mówi Alicja Średzka. Już 
od najmłodszych lat wcielała 
się w rolę nauczycielki, która 
prowadziła w domu lekcje dla 
młodszych sióstr, kuzynek oraz 
koleżanek w ramach codzien-
nych zabaw. Nigdy nie zastana-
wiała się więc, kim będzie z za-
wodu, gdy dorośnie, bo już to 
wiedziała… Obecnie mija 15 lat, 
odkąd jest pedagogiem. Takim 
prawdziwym, już nie na niby.  

Swoją karierę zawodową 
rozpoczęła tuż po studiach jako 
nauczyciel wspomagający. Do-
świadczyła także pracy w roli 
nauczyciela języka niemiec-
kiego. - Jednakże przez więk-
szość kariery jestem nauczycie-
lem przedszkolnym – dodaje. 

Zawodowo związana jest 
z Przedszkolem Niepublicz-
nym Mały Twórca we Wrocła-
wiu. To miejsce, gdzie panuje 
przyjazna i dająca poczucie peł-
nego bezpieczeństwa rodzinna 
atmosfera wpływająca na po-
zytywną aklimatyzację i ada-
ptację dziecka w przedszkolu. 
Kadrę tworzą profesjonalni, 
empatyczni i dbający o dzieci 
specjaliści, między innymi na-

sza laureatka. Wykorzystują 
umiejętność pracy w zespole 
oraz wykazująca się dużą kre-
atywnością i twórczym podej-
ściem do nauczania.  „Nauczy-
ciele sprawiają, że dzieci stają 
się radosne, ciekawe świata, 
pewne siebie, a także rozwijają 
swoje pasje i zainteresowania, 
zostają wyposażone w ważne 
kompetencje „przyszłości”, 
które pozwalają na osiąganie 
sukcesów oraz uczą radzenia 
sobie z porażkami” – czytamy 
na stronie placówki.  

Alicja Średzka w tej pracy 
najbardziej sobie ceni uśmiech 
dziecka oraz radość w jego 
oczach z wiedzy, którą otrzy-
mało. - Cieszy mnie to, że mogę 
kształtować u dziecka funda-
ment dobrych wartości: ciepło, 
wrażliwość na drugiego czło-
wieka, wzajemny szacunek. 
Nie pomniejszam również do-
brego kontaktu z rodzicami, 

który jest nieodłącznym ele-
mentem mojej pracy. Z tego 
miejsca chciałabym podzięko-
wać wszystkim rodzicom, któ-
rzy powierzyli pod moją opiekę 
swoją Miłość, którą mogę 
wzbogać o piękno serca – mówi 
nam.  

Pozazawodowo uwielbia 
zajmować się pracami w ogro-
dzie. W szczególności upodo-

bała sobie pielęgnowanie 
kwiatów.  

Alicja Średzka zajęła pierw-
sze miejsce w całym woje-
wództwie dolnośląskim w ka-
tegorii Nauczyciel Roku Przed-
szkola. Została doceniona 
za pełne ciepła i cierpliwości 
podejście do maluchów na po-
czątku ich oświatowej ścieżki 
oraz dobry kontakt z rodzicami 

dzieci. Czym jest dla Niej ta na-
groda? – Jest to bardzo miłe 
uczucie, czuję się doceniona 
przez rodziców. Dla mnie jest to 
największe słowo dziękuje dla 
mojej pracy – przyznaje. 

A czy nasza laureatka ma ja-
kieś miłe wspomnienia zwią-
zane z udziałem w naszej akcji? 
- Zdecydowanie ostatnia go-
dzina głosowania w pierwszym 

etapie plebiscytu - mówi. Nie 
spodziewała się kompletnie 
tego, że może wygrać w kolejny 
m etapie, a jednak tak właśnie 
się stało i teraz może cieszyć się 
tytułem Nauczyciela Roku 
w całym województwie. - Zaraz 
po zakończeniu głosowania 
otrzymała mnóstwo wiadomo-
ści od rodziców z gratulacjami 
- dodaje.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Alicja Średzka (Przedszko-
le Niepubliczne Mały 
Twórca, Wrocław) zajęła 
pierwsze miejsce w katego-
rii Nauczyciel Roku przed-
szkola. Jest dumna z tego, 
że pracuje z dziećmi. 

Z biegiem lat czuje, jakby urodziła się z kredą w ręku
KATEGORIA: NAUCZYCIEL ROKU PRZEDSZKOLAPREZENTACJA LAUREATÓW

Nasza laureatka nauczycielem 
przedszkolnym jest od czte-
rech lat, ale z oświatą zwią-
zana jest od siedmiu lat. - Za-
czynałam jako pomoc nauczy-
ciela, następnie zajmowałam 
stanowisko administracyjne, 
aby finalnie objąć prowadze-
nie własnej grupy przedszkol-
nej – mówi Natalia Borysow-
ska, pracownik Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Czerninie. 

W tej pracy nie ma 
mowy o nudzie... 

W opinii naszej wspaniałej na-
uczycielki praca z dziećmi ni-

gdy nie jest monotonna. Daje 
dużo satysfakcji, w szczegól-
ności gdy dzieci odwdzięczają 
się radością i zaufaniem. 
- Dają nam miłość bezwarun-
kową, której tak rzadko się do-
świadcza w życiu dorosłym – 
dodaje Natalia Borysowska. 

„Dzieci traktują 
nasze przedszkole, jak 
drugi dom” 

W codziennej pracy ogromną 
radość i satysfakcję sprawia 
Jej obserwowanie, jak mali 
podopieczni nabywają i roz-
wijają różne umiejętności, 
zdobywają wiedzę oraz stają 
się coraz bardziej samodzielni. 
- Z uwagi na to, że zawsze 
opiekuję się grupami naj-
młodszymi, to jest mi bardzo 
miło, że dzieci szybko adap-
tują się w nowym środowisku 
oraz traktują nasze przed-
szkole jak drugi dom – mówi 
nam.  

Uwielbia literaturę 
i podróże 

Natalia Borysowska jako córka 
bibliotekarki od dziecka za-
czytywała się w różnorakiej li-
teraturze, a miłość do słowa 
pisanego towarzyszy Jej 
do dziś. Zapytana o inne 
hobby odpowiada, że jest 
również ogromną fanką po-
dróży – zarówno tych mniej-
szych, jak i większych.  

Drugie miejsce 
w całym 
województwie to jest  
powód do dumy 

Jak zareagowała na informa-
cję o sukcesie w naszym ple-
biscycie? - Jest to niewątpliwe 
wyróżnienie, jak i wyraźny sy-
gnał, że moja praca jest za-
uważana i doceniana. Chcia-
łabym serdecznie podzięko-
wać za oddane na moją osobę 
głosy - mówi wspaniała na-
uczycielka przedszkola.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Natalia Borysowska to lau-
reatka II miejsca w całym 
województwie w kategorii 
Nauczyciel Przedszkola. 
Poznajcie Ją!

Maluszki odwdzięczają się cudną radością i zaufaniem

Alicja Średzka, 
Przedszkole Niepubliczne 
Mały Twórca

Natalia Borysowska, Czernina
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- Największy wpływ na wybór 
przeze mnie zawodu nauczy-
ciela mieli moi rodzice – mówi 
Gabriela Kędziora. Rodzice nie 
tylko mieli wpływ na Jej wy-
bór, ale też zarazili Ją praw-
dziwą pasją do nauczania 
i wychowania młodego poko-
lenia. Doskonale wiedzieli, co 
robią, ponieważ sami byli hi-
storykami i znali ten zawód. 

Nasza laureatka jako 
dziecko obserwowała, z jakim 
zaangażowaniem i staranno-
ścią Jej mama przygotowuje 
się do lekcji, jak tata wymyśla 
kreatywne i fascynujące po-
mysły na zaciekawienie 
uczniów danym tematem. 
- Co roku w Dzień Edukacji 
Narodowej nasze mieszkanie 
było zalane barwnymi kwia-
tami, które mama i tata dosta-
wali od uczniów i ich rodzi-
ców – wspomina.   

Zawód nauczycielami jest 
według naszej laureatki jedną 
z najtrudniejszych, ale i naj-
piękniejszych profesji. - Nie 
wyobrażam sobie, żebym mo-
gła wybrać inaczej. To moje 
powołanie – dodaje Gabriela 
Kędziora.  

Zawód nauczyciela wyko-
nuje od 13 lat. Zaczynała jako 
lektor języka rosyjskiego i an-
gielskiego w prywatnej szkole 
językowej w Legnicy. Od 10 lat 
mieszka w Głogowie i obecnie 
pracuje w Publicznym Przed-
szkolu nr 10 Sto Pociech, gdzie 
jest nauczycielem wychowa-
nia przedszkolnego oraz lek-
torem języka angielskiego. 
- Najbardziej w tej pracy cenię 
sobie bliski kontakt z ludźmi - 
wychowankami i ich opieku-
nami. A największą radość 
i spełnienie przynosi mi każdy 
najmniejszy postęp i sukces 
dziecka w zdobywaniu no-
wych umiejętności – mówi 
nam.  

Na przestrzeni lat udało Jej 
się wypracować przeświadcze-

nie, że w swojej pracy nie od-
nosi żadnych porażek. Każdy 
problem czy trudność traktuje 
jako kolejną ważną lekcję, 
za którą jest wdzięczna. W tym 
też duchu wychowuje i uczy 
swoje maluszki. - Nie ma zna-
czenia, czy jesteś pierwszy, czy 
ostatni. Jeśli wiesz, że dałeś 
z siebie wszystko, już jesteś wy-
granym - podkreśla wspaniała 
nauczycielka.  

Udział w naszym plebiscy-
cie edukacyjnym i zajęcie trze-
ciego miejsca w całym woje-
wództwie, jak przyznaje, był 
sympatyczną laurką od rodzi-
ców Jej wychowanków. – Już 
sama nominacja była dla mnie 
ogromnym zaszczytem – za-
pewnia doceniona nauczy-
cielka Gabriela Kędziora.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Gabriela Kędziora (Przed-
szkole Publiczne nr 10 Sto 
Pociech, Głogów) zajęła III 
miejsce w województwie. 
Interesuje się literaturą, 
muzyką, językami obcymi 
i mindfulness.

To po mamie i po tacie ma! Przekazali Jej wielką pasję 
KATEGORIA: NAUCZYCIEL ROKU PRZEDSZKOLAPREZENTACJA LAUREATÓW

Gabriela Kędziora, Głogów

Nasza laureatka Kinga Koniu-
szewska od dziecka chciała 
być nauczycielką przedszkola. 
- Jako mała dziewczynka czę-
sto naśladowałam swoją wy-
chowawczynię z przedszkola 
– mówi nam.  

Ona lubi pracę z dziećmi 
i ma z nimi wspaniały kontakt.  
Do każdego ucznia podchodzi 
indywidualnie, dba też o rela-
cje i współpracę z rodzicami, 

która układa się doskonale i to 
- jak przyznaje - zalicza 
do swoich zawodowych suk-
cesów. - Jestem dla nich do-
stępna o każdej porze, zawsze 
mogą się do mnie zwrócić 
z problemem. To rodzice do-
dają mi motywacji, kiedy oka-
zują mi wdzięczność, zaufanie 
i szacunek – dodaje.  

Jej kariera zawodowa trwa 
nieprzerwanie od 2014 roku. 
Rozpoczęła wtedy pracę jako 
pomoc nauczyciela, co pozwo-
liło Jej lepiej poznać ten zawód. 
W 2015 roku objęła stanowisko 
nauczyciela przedszkolnego 
w publicznym przedszkolu 
w Sulikowie, w którym zresztą 
pracuje do dziś. - Największą 
radość daje mi to, kiedy widzę, 
że dziecko przychodzi 

uśmiechnięte do przedszkola. 
To jest dla mnie informacja, że 
czuje się przy mnie dobrze 
i bezpiecznie – przyznaje. 
Uwielbia też momenty, kiedy 
dzieci chętnie wykonują 
w domu zadane przez nią, do-
datkowe zabawy, angażują się 
w realizację Jej próśb. - Jest to 
dla mnie znak, że mnie słuchają 
i są zainteresowane moimi za-
jęciami. Zresztą, takich przykła-
dów jest mnóstwo i mogłabym 
o niech napisać książkę – mówi 
Kinga Koniuszewska. 

Nasza laureatka opisuje, że 
dumna jest również z tego, że 
pozostawia po sobie miłe 
wspomnienia wśród dzieci i ro-
dziców. - Niejednokrotnie zda-
rza się sytuacja, gdzie spoty-
kam dawnych swoich wycho-

wanków lub ich rodziców i miło 
wspominają czasy, kiedy byli ze 
mną w przedszkolu - opowiada 
nam.  

Ta praca pochłania więk-
szość Jej czasu i nie ukrywa, że 
czasami brakuje go na rozwija-
nie innych zainteresowań. 
- Ostatnio skupiam się na pracy 
i obowiązkach domowych, ale 
u mnie zawsze działa impuls, 
który motywuje mnie do dzia-
łania. Tak było w przypadku 
gry na gitarze. Bardzo mi zale-
żało, żeby zagrać dzieciom ko-
lędy, więc nauczyłam się na niej 
grać - mówi.  

Nagroda w naszym plebi-
scycie edukacyjnym uświado-
miła Ją, jak duże ma wsparcie 
wśród rodziców swoich wy-
chowanków. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Laureatką czwartego miej-
sca w kategorii Nauczyciel 
przedszkola została Kinga 
Koniuszewska (Przedszko-
le Publiczne, Sulików). 
Uczy od dziewięciu lat. 

Przykładów jest mnóstwo i mogłaby napisać książkę 

Kinga Koniuszewska, Sulików

Jak opisuje Anna Wasilewska, 
najbardziej w swojej pracy ceni 
sobie uśmiech dzieci i to, że ma 
okazję uczyć nie tylko ich, ale 
również i od nich.  

- Największą radość daje mi 
codzienna praca z dziećmi gdzie 
tańczymy, śpiewamy, malu-
jemy, tworzymy, czytamy, pi-
szemy i rozmawiamy – mówi 
doceniona przez Was w plebi-
scycie nauczycielka.  

Dlaczego wybrała ten za-
wód? Ponieważ bardzo lubi 
pracę z dziećmi. Określa ich mia-
nem „milusińskich” i zapewnia, 
że są niewyczerpalnym źródłem 
kreatywności. – Jestem dumna, 

gdy dzieci odnoszą sukcesy: te 
duże, jak i bardzo małe. Doce-
niam ich wrażliwość, radość, na-
turalną dobroć. To są wartości, 
z których jestem dumna – pod-
kreśla Anna Wasilewska.  

Nauczycielem jest od czte-
rech lat. Wykonuje ten za-
wód stosunkowo niedługo, dla-
tego dużym zaskoczeniem była 
dla Niej nominacja w naszym 
plebiscycie edukacyjnym. - Je-
stem wdzięczna, że moja praca 
została doceniona i obdarzona 
zaufaniem – mówi.  

Udział w naszym plebiscy-
cie traktuje jako wyróżnienie 
i nagrodę, którą będzie miło 
wspominać.  

Pozazawodowo Jej zaintere-
sowania skupiają się wokół 
ogrodnictwa. Uwielbia kontakt 
z zielenią i naturą, która 
wpływa na Nią bardzo pozy-
tywnie. - Hobbystyczne ogrod-
nictwo daje mi uczucie satys-
fakcji – dodaje doceniona na-
uczycielka. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Piąte miejsce i tytuł jednej 
z najlepszych nauczycielek 
przedszkola otrzymała An-
na Wasilewska (Przedszko-
le Niepubliczne Skaczące 
Nutki, Olbrachcice Wielkie).

„Milusińscy” są niewyczerpalnym źródłem kreatywności 

Anna Wasilewska, Olbrachcice Wielkie
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- Zawód nauczyciela zawsze był 
marzeniem, które właśnie reali-
zuję – mówi Karolina Możdża-
nowska. W oświacie pracuje 
od blisko 10 lat. Swoją karierę za-
wodową rozpoczęła, pracując 
w przedszkolu, a dziś związana 
jest z Katolicką Publiczną Szkołą 
Podstawową. - Największą rado-
ścią w mojej pracy są zajęcia, 
które zawsze, mimo zaplanowa-
nia, są różnorodne poprzez eks-
presję dzieci – mówi doceniona 
nauczycielka.  

Zapytana o to, z czego jest naj-
bardziej dumna, jeśli chodzi o ży-
cie zawodowe, odpowiada, że 
z każdego swojego rozwoju oraz 
zrobionego kroku w przód. Tę 
pracę ceni sobie także za współ-
pracę z uczniami i rodzicami. 
Wygraną w naszym plebiscycie 
edukacyjnym traktuje jako wy-
różnienie i docenienie Jej pracy. 
Przyznaje też, że cieszy się z na-
gród i dyplomów, ale to uśmie-
chy Jej uczniów są dla Niej naj-
lepszą nagrodą za cały trud, 
który wkłada w swoją codzienną 
pracę. Jej pozazawodowe zain-
teresowania skupiają się wokół 
sportu.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Karolina Możdżanowska 
na co dzień uczy w Katolic-
kiej Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Polkowicach. To 
nasza Nauczycielka Roku 
klas 0-III w województwie!

- Zawód nauczyciela zawsze był marzeniem, które 
właśnie realizuję - mówi Karolina Możdżanowska

KATEGORIA: NAUCZYCIEL ROKU KLAS 0-IIIPREZENTACJA LAUREATÓW

- Jest wiele zawodów, które się 
wykonuje. Są też takie, któ-
rymi się żyje. Nauczanie zde-
cydowanie należy do tej dru-
giej grupy – mówi Iwona Ka-
czor, laureatka II miejsca w ca-
łym województwie w naszym 
wielkim plebiscycie edukacyj-
nym w kategorii Nauczyciel 
klas 0-III.  

Jak przyznaje, przebywa-
nie z dziećmi daje Jej ogromną 
radość i przynosi spełnienie 
zawodowe. Uczniowie mają 
niespożytą energię, która 
udziela Jej się bez końca. Tę 

pracę lubi za to, że każdy 
dzień jest inny i niepowta-
rzalny, a szkoła jest miejscem 
piętrzących i niepowtarzal-
nych charakterów, osobowo-
ści, podekscytowania i emo-
cji, co czyni tę pracę nie smut-
nym obowiązkiem, lecz pasją. 

I w tę właśnie pasję Iwona 
Kaczorek wkłada całe swoje 
serce i ogrom zaangażowania. 
- W końcu każdego dnia uczę 
małych przyszłych bohaterów 
– dodaje.  

W zawodzie pracuje od 10 
lat. Swoją karierę rozpoczynała 
w przedszkolu, po roku zdecy-
dowała się na pracę w szkole 
podstawowej i do dziś eduka-
cja wczesnoszkolna jest najbliż-
sza Jej sercu. - Największą ra-
dość czerpię, budując pozy-
tywne relacje z uczniami, rodzi-
cami oraz koleżankami i kole-
gami z pracy. Nie tylko nauczy-
ciel naucza. Uczą również 
dzieci patrzenia na świat z ich 

perspektywy, która często 
różni od wizji nauczycielskiej. 
Nauczyciel to zawód, gdzie cią-
gle mam chęć rozwoju oraz sze-
rzenia swojej wiedzy i doświad-
czenia – mówi Iwona Kaczor. 

Jako nauczycielka i pedagog 
jest bardzo dumna ze swoich 
podopiecznych, którzy każ-
dego dnia robią ogromne po-
stępy. I to wielkie szczęście móc 
cieszyć się z nich i razem z nimi, 
twierdzi.  

Zapytana o zainteresowania 
i hobby pozazawodowe nasza 
laureatka odpowiada, że uwiel-
bia aktywny wypoczynek z ro-
dziną i przyjaciółmi. Wolny 
czas lubi spędzać też w wyjąt-
kowym dla Niej miejscu, jakim 
jest pastwisko. Biegają po nim 
uratowane przed okrutnym lo-
sem konie.  

Iwona Kaczor podkreśla, że 
zwierzęta odgrywają w Jej ży-
ciu ogromną rolę. Jej dom pe-
łen jest merdających ogonów 

i mokrych nosów. - Walczę 
o poprawę losu wszystkich 
zwierząt, a nasze codzienne 
wybory mają na nie ogromny 
wpływ. Edukuję i zarażam do-
brym stosunkiem do zwierząt 
i uczę dzieci, że rozdeptywanie 
mrówki jako istoty żywej do ni-
czego dobrego nie prowadzi. 
Jak mawia dr Dorota Sumińska, 
którą bardzo cenię: „Żadna spo-
łeczność nie przetrwałaby bez 
empatii, a więc bez umiejętno-
ści współodczuwania” – mówi. 

Nominacja w naszym wiel-
kim plebiscycie edukacyj-
nym była dla Niej ogromnym 
zaskoczeniem. - Zajęcie tak za-
szczytnego miejsca jest dla 
mnie ogromnym docenieniem 
zarówno ze strony moich 
uczniów, jak i ich rodziców. To 
ogromny zastrzyk motywacji 
do dalszej pracy oraz rozwija-
nia się zawodowo – podkreśla 
 wspaniała nauczycielka klas 0-
III Iwona Kaczor.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Iwona Kaczor (Szkoła Pod-
stawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi, Zgorzelec) 
uwielbia swoją pracę po-
nieważ uczniowie codzien-
nie zarażają Ją swoją nie-
spożytą energią.

Każdego dnia uczy małych przyszłych bohaterów
Karolina Możdżanowska, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa, Polkowice

Iwona Kaczor, Zgorzelec

Wygraną traktuje jako docenienie Jej pracy 
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Justyna Mazurek od zawsze 
chciała pracować z dziećmi 
i być taka, jak Jej wychowaw-
czyni z przedszkola pani Re-
natka. Ona karierę w szkolnic-
twie rozpoczęła ponad 15 lat 
temu, a od kilku lat pracuje 
w Autorskiej Szkole Podsta-
wowej NAVIGO we Wrocławiu 
i - jak przyznaje - czuje się 
współtwórcą edukacyjnego 
świata. Rozwój zawodowy 
i podnoszenie kwalifikacji to 

dla Niej bardzo ważny ele-
ment Jej pracy. Jest certyfiko-
waną terapeutką integracji 
sensorycznej, a także trenerką 
TUS. - Wiedza ta pomaga mi 
jeszcze lepiej odpowiedzieć 
na potrzeby dzieci – podkre-
śla. Nasza laureatka brała rów-
nież udział w kursie „Bench-
marking Finnish Education 
System – study visit in Fin-
land” połączonym z wizytą 
studyjną w fińskiej szkole.  

- Największą radość i speł-
nienie daje mi przyjemność od-
krywania nowych rzeczy z mo-
imi uczniami jako partnerami 
na naszej wspólnej ścieżce edu-
kacyjnej. Nasze głosy są tak 
samo ważne – mówi.  

Motto, które towarzyszy Jej 
w pracy zawodowej od lat, to 

słowa Konfucjusza: „Powiedz 
mi, a zapomnę. Pokaż mi, a za-
pamiętam. Pozwól mi do-
świadczyć, a zrozumiem.” - Co-
dziennie uczę się od dzieci cze-
goś bardzo ważnego… Wyraża-
nia siebie, swoich uczuć i po-
trzeb, życia we własnym tem-
pie oraz odwagi i eksperymen-
towania – dodaje.  

Obecnie najbardziej ceni so-
bie w pracy niezależność 
i wszystkie wspólne projekty 
z dziećmi. Dba o ich we-
wnętrzną motywację, tworząc 
autorskie narzędzia pracy. Jest 
nauczycielem konsekwent-
nym, który nigdy nie ocenia. 
Wspiera dzieci by były samo-
dzielne, ciekawe świata i kre-
atywne. Skupia się na tym, aby 
każde dziecko odkrywało 

swoje talenty i potrafiło o tym 
opowiadać. Daje im możliwość 
przeżywania konsekwencji 
własnych działań. - Dużą wagę 
przywiązuję do nauki umiejęt-
ności społecznych oraz psycho-
edukacji. Najpierw rozmowa 
o emocjach i potrzebach, a do-
piero później nauka umiejętno-
ści. Stawiam na krytyczne my-
ślenie. Potrafię przyznać się 
do błędu i powiedzieć: „Nie 
wiem, sprawdźmy to”- mówi 
doceniona nauczycielka.  

A jakie ma hobby pozazawo-
dowe? Jest miłośniczką rajdów 
samochodowych i kartingu. To 
również fanka zachodów 
słońca, kosmosu, Myszki Miki 
i Muminków. - Lubię amatorsko 
fotografować dziką przyrodę – 
dodaje Justyna Mazurek.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Justyna Mazurek (Autor-
ska Szkoła Podstawowa 
NAVIGO, Wrocław) zajęła 
III miejsce w naszym Plebi-
scycie Edukacyjnym.

Czuje się współtwórcą edukacyjnego świata, jak mówi 
KATEGORIA: NAUCZYCIEL ROKU KLAS 0-III PREZENTACJA LAUREATÓW

Justyna Mazurek, Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO

W naszym plebiscycie eduka-
cyjnym doceniliśmy kreatyw-
nych i charyzmatycznych na-
uczycieli, którzy doskonale 
przekazują wiedzę, mają umie-
jętność nawiązywania relacji, 
cieszą się autorytetem i sympa-
tią zarówno uczniów, jak i ich 

rodziców. I takim właśnie peda-
gogiem jest Anna Salamon, lau-
reatka doskonałego czwartego 
miejsca w całym wojewódz-
twie. – Ta nagroda jest dla mnie 
wielkim sukcesem osobistym 
i zawodowym. Dowodem 
uznania. Doświadczeniem, któ-
rego wspomnienie zostanie ze 
mną na całe życie – przyznaje 
Anna Salamon. 

Zapytaliśmy Ją dlaczego wy-
brała zawód nauczyciela. -– To 
nie ja wybrałam zawód, ale za-
wód wybrał mnie. Nie zastana-
wiałam się, kim będę, kim chcę 
zostać, samo przyszło. Tak się 
dzieje, gdy człowiek odczuwa 
powołanie – odpowiada. I przy-

znaje, że pokochała tę pracę 
od pierwszych chwil. Zaczynała 
w placówce żłobkowo-przed-
szkolnej, a następnie w Szkole 
Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Żórawinie, w któ-
rej pracuje do dziś.  

Zawód pedagoga wykonuje 
od 13 lat. Największą radość dają 
Jej uczniowie, którzy są, którzy 
wracają. Odczuwa satysfakcję 
widząc, jak wielu o Niej pa-
mięta. Przychodzą, by powspo-
minać minione lata szkolne, by 
wypowiedzieć słowa wdzięcz-
ności. Źródłem Jej satysfakcji 
jest również świadomość, że 
wzbudziła zainteresowanie 
w uczniu. - Cieszy też widok ra-

dosnych twarzy dzieci, każdy 
przytulas „przemycony” pod-
czas przerwy. Gdy widzę, z ja-
kim zapałem dzieci zdobywają 
wiedzę, gdy lubią i chcą się 
uczyć, gdy na miarę własnych 
możliwości osiągają swoje małe 
i wielkie sukcesy, gdy potrafią 
swoją aktywnością odpowie-
dzieć na moje skierowane w ich 
stronę przedsięwzięcia - wiem, 
że moja praca ma sens – dodaje.  

Prywatnie to miłośniczka 
pasjonatka książek, szczególnie 
biografii i kryminałów. Intere-
suje się także makramą. Wy-
plata ze sznurków kolczyki, bre-
loki do kluczy oraz różne 
ozdoby na ścianę. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Laureatką czwartego miej-
sca w kategorii Nauczyciel 
Roku klas 0-III została An-
na Salamon. To nauczyciel-
ka ze Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego 
(Żórawina). 

Cieszy na przykład każdy przytulas 
„przemycony” podczas przerwy 

Anna Salamon, Żórawina

Już od ponad 30 lat Barbara 
Czapla poświęca się pracy 
z dziećmi i jak podkreśla, nie 
żałuje ani jednej minuty. - Je-
stem nauczycielem dyplomo-
wanym. Codziennie wyko-
nuję swoją mrówczą pracę dla 
dzieci, aby ten pierwszy i naj-
ważniejszy etap wczesnosz-
kolnej edukacji był przygodą, 
ciekawą i z klasą - mówi nasza 
laureatka (Szkoła Podstawowa 
im. Ratowników Górskich 

w Karpaczu). Kształci dzieci, 
przygotowuje je do życia, 
wpaja zasady kultury, a cza-
sami nawet, jak przyznaje, za-
stępuje rodziców. Słucha pro-
blemów i pomaga w ich rozwią-
zywaniu, poszukuje odpowie-
dzi na trudne pytania i bardzo 
to lubi. - Doceniam i cieszę się 
nawet z najmniejszych sukce-
sów dzieci, martwię się kłopo-
tami i porażkami, szukam spo-
sobów ich przezwyciężenia. 
Spełniam się w roli nauczyciela 
– dodaje Barbara Czapla.  

Gdy wiele lat temu zaczy-
nała pracę w szkole, czuła, że 
jest kimś ważnym. Na prze-
strzeni lat to myślenie bardzo 
się jednak zmieniło.  

- Ludzie widzą nauczyciel-
ski raj - tylko 18 godzin pracy 

w tygodniu, dni wolne, dwa 
miesiące wakacji. A my poświę-
camy prywatne życie i sponso-
rujemy szkołę czy przedszkola. 
Codziennie zabieramy pracę 
do domu, a na siebie i do siebie 
problemy dzieci oraz ich rodzi-
ców. Nie wystarcza nam często 
czasu dla najbliższych – mówi 
i dodaje, że mimo wszystko ko-
cha swój zawód i ze swojej 
pracy stara się czerpać radość 
i satysfakcję, bo dzieci zapamię-
tują wrażenia, emocje, miłą 
i bezpieczną atmosferę, pozy-
tywne relacje, wsparcie i silną 
motywacje do nauki. - Cieszy 
mnie uśmiech każdego dziecka 
i to, gdy po wielu latach przy-
stojny chłopak lub młoda ko-
bieta na ulicy do mnie zawoła: 
„Dzień dobry, pani Basiu, czy 

mnie pani pamięta?” - opo-
wiada nam.  

Jej zainteresowania skupiają 
się wokół rozwijania cech 
i umiejętności przydatnych 
w życiu zawodowym, ale też 
uczą systematyczności i cierpli-
wości, wpływają pozytywnie 
na pamięć i koncentrację, relak-
sują i uspokajają, poprawiają 
samopoczucie i motywują 
do pracy, dlatego właśnie, zaj-
muje się ogrodem, rozwiązuje 
krzyżówki, spaceruje, czyta 
książki, pływa, podróżuje, go-
tuje i ogląda filmy przyrodni-
cze, bajki i komedie. - Moje za-
interesowania i pasje są ważną 
częścią mojego życia, oddaję się 
im z radością i wielkim zaanga-
żowaniem – dodaje doceniona 
nauczycielka. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Barbara Czapla zajęła V 
miejsce w kategorii Na-
uczyciel klas 0-III. Jest na-
uczycielem pasjonatem, 
który kocha dzieci.

Żeby najważniejszy etap był przygodą. Ciekawą i z klasą

Barbara Czapla, Szkoła Podstawowa, Karpacz
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W szkolnictwie Jakub Bielawski 
pracuje od pięciu lat. Wcześniej 
pracował jako edukator muze-
alny w Muzeum Pana Tadeusza 
we Wrocławiu. Obecnie uczy 
w Szkole Podstawowej nr 12 im. 
Marii Skłodowskiej-Curie we 
Wrocławiu oraz we wrocławskiej 
Autorskiej Szkole Galileo. 

Zamiast nauczać, woli 
budzić ciekawość 

Jak przyznaje, nadal intensyw-
nie uczy się tego zawodu i nie 
ukrywa, że zdarza Mu się wciąż 
popełniać błędy, ale przecież 
„tylko ten nie popełnia błędów, 
kto nic nie robi”, jak mawiał Na-
poleon Bonaparte.  

Nasz wspaniały laureat wie-
rzy w metody rodem z Sum-
merhill. Uważa, że dzieciom wy-
starczy nie przeszkadzać w roz-
woju, a reszta zrobi się sama. . 

Dlaczego wybrał 
właśnie taką ścieżkę 
kariery?  

- Nie mam w zasadzie pojęcia 
dlaczego. Chyba nic innego nie 
umiem robić. Pracowałem 
w kilku różnych branżach, ale za-
wsze czułem, że to nie to - opo-
wiada nasz laureat.  

Studia historyczne nie były Jego 
pierwszymi studiami. - Chyba 
jednak po czasie zrozumiałem, 
że jeśli mam poświęcić czemuś 
życie, to chyba właśnie dzieleniu 
się swoją pasją, a że historia to 
bardzo wdzięczne pole 
do uprawy, to już inna sprawa. 
Chyba jestem po prostu leniusz-
kiem, bo wolę zarabiać na życie 
chodzeniem i gadaniem – dodaje 
Jakub Bielawski. 

Tę pracę najbardziej lubi za to 
poczucie sensu i świadomość, że 
robi coś, co ma znaczenie, co 
może sprawić, że czyjeś życie bę-
dzie choć trochę lepsze. - Praca 
z dzieciakami to cudowne do-
świadczenie, bo każdy dzień to 
coś zupełnie nowego, masa ko-
lejnych okazji do nauki. Chyba 
dzięki tej pracy czuję się trochę 
młodszy. A przynajmniej mogę 
takiego udawać – przyznaje.  

Najbardziej ceni sobie 
zaufanie uczniów 

- Niezwykle wzrusza mnie i po-
krzepia fakt, że chce im się ze 
mną gadać, opowiadać o swoich 
problemach, pasjach i planach 
na przyszłość. Myślę, że póki 
będę czuł, że uczniowie i uczen-
nice mogą na mnie polegać, do-
póty będę na właściwym miej-
scu - przyznaje. 

Warto mieć wiele 
zainteresowań 

Historia i literatura to Jego 
ogromne pasje, ale oprócz tego 
uwielbia gry fabularne i plan-
szowe. Nasz zwycięzca zdra-
dził nam też, że gdyby tylko 
miał dość wolnego czasu, od-
powiednio duży stół oraz dobrą 
ekipę,  to świat zewnętrzny nie 
miałby do Niego przystępu. In-
nym Jego hobby jest pisanie 

książek. - Pozwala mi to ogarnąć 
siebie i swoje emocje. W jakiś 
konstruktywny sposób oswoić 
się z mroczniejszą częścią wła-
snej osobowości – dodaje.  

Uwielbia również spędzać 
czas ze swoją żoną Pauliną. 
Podkreśla, że każda chwila spę-
dzona w Jej towarzystwie, czy 
to w górach, czy przed telewi-
zorem, to najlepsza chwila 
w Jego życiu. No i koty! - Uwiel-
biam swoje koty Strzygę i Le-
szego oraz psa Pejtusię – wy-
mienia.  

Zwycięstwo umożliwiło 
coś bardzo ważnego... 

Gdy Jakub Bielawsk dowiedział 
się, że został najlepszym na-
uczycielem klas IV-VIII w całym 
województwie w naszym wiel-
kim plebiscycie edukacyjnym, 
poczuł zaszczyt, wdzięczność, 
ale też ekscytację. – Dzięki zwy-
cięstwu będę miał możliwość 
głośniejszego mówienia o in-
kluzywnej szkole, która jest 
otwarta dla wszystkich, a także 
- a może przede wszystkim - 
o zwróceniu szkoły uczniom. 
To o nich powinniśmy wszyscy 
pamiętać – mówi nam Jakub 
Bielawski.  

Sam udział w naszym plebi-
scycie był dużym wyzwaniem 
dla Jego cierpliwości. - Prawdę 
powiedziawszy, nie wiem, czy 
jeszcze raz mógłbym coś ta-
kiego wytrzymać. Dług 
wdzięczności, jaki zaciągnąłem 
u wszystkich, którzy na mnie 
głosowali, jest czymś, czego nie 
spłacę chyba do końca życia – 
dodaje wspaniały nauczyciel. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Jakub Bielawski (SP nr 12, 
Wrocław) zajął I miejsce 
w kategorii Nauczyciel Ro-
ku klas IV-VIII. Plebiscyt 
był dla Niego prawdziwym 
emocjonalnym rollerco-
asterem!

Nie wie, czy jeszcze raz mógłby coś takiego wytrzymać
KATEGORIA: NAUCZYCIEL ROKU KLAS IV-VIIIPREZENTACJA LAUREATÓW

Ksiądz Bartosz Och zajął II 
miejsce w kategorii Nauczy-
ciel Roku klas IV-VIII w na-
szym plebiscycie edukacyj-
nym - i tym samym jest jed-
nym z najlepszych pedago-
gów w całym województwie.  

To trudny zawód, 
ale daje wiele 
spełnienia 

Dlaczego postanowił uczyć? 
Ogromny wpływ miały 
na to Jego wychowawczynie. 
To właśnie one rozbudzały 
w Nim pasję, a wręcz powoła-

nie do tego by w przyszłości 
również nauczał innych. 
- Pani Maria Skórniak, Dorota 
Rąpała i Elżbieta Golba to trzy 
wychowawczynie, które bar-
dzo wiele wniosły w moje wy-
kształcenie i zamiłowanie 
do nauki – opowiada nam. 
Także polonistki z podsta-
wówki i liceum wniosły wiele 
wiedzy, ale i zamiłowania 
do naszego języka. Pokazy-
wały przez swoje zaangażo-
wanie, że mimo, iż to ciężki 
zawód, daje wiele spełnienia 
– dodaje nasz laureat.  

W szkole pracuje 
od 13 lat 

W przeciągu kilkunastu lat 
pracy na stanowisku dydak-
tyka kilkukrotnie zmieniał 
szkoły, w których pracował. 
Spowodowane było to zmia-
nami parafii. - Był na początku 
mojej drogi taki czas, że uczy-
łem jednocześnie w technikum 

i dwóch przedszkolach. Niesa-
mowite doświadczenie. Naj-
częściej uczyłem w szkołach 
podstawowych – mówi.  

Rozwój osobisty 
to klucz do sukcesu 

Ksiądz Bartosz Och obecnie 
kończy awans na nauczyciela 
dyplomowanego. Ukończył 
studia podyplomowe z oligo-
frenopedagogiki, historii i wie-
dzy o społeczeństwie. 
Od dwóch lat uczy w Szkole 
Podstawowej w Zawidowie, 
a także w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Zgorzelcu. - Ostatnie 
kilka lat to czas, który poświę-
ciłem na dokształcenie w wielu 
dziedzinach: indywidualizacji 
pracy z uczniem ze SPE z wyko-
rzystaniem narzędzi TIK, 
escape room w edukacji, rozwi-
janie samodzielności, innowa-
cyjności i kreatywności 
uczniów, jak poznać, zrozu-
mieć, uczyć dziecko z auty-

zmem i wiele innych – wymie-
nia nasz laureat.  

Cieszy się zaufaniem 
wśród swoich uczniów 

W swojej pracy w roli dydak-
tyka najbardziej ceni sobie sy-
tuacje, w których absolwenci są 
wdzięczni za przekazaną 
prawdę i wiedzę. - Wtedy czło-
wiek ma to poczucie, że warto 
się starać i wspierać od naj-
młodszych lat – przyznaje.  

Tytuł jednego z najlepszych 
nauczycieli klas IV-VIII w na-
szym plebiscycie edukacyjnym 
przyniósł Mu wiele radości. To 
motor do działania, aby nadal 
być człowiekiem, który stara się 
nauczać, a nie zmęczyć, pod-
kreśla.  

Zapytaliśmy Go również, ja-
kie ma pozazawodowe zainte-
resowania? Odpowiedział, że 
w wolnym czasie lubi czytać 
książki, dokształcać się i oglą-
dać filmy.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Zdobywcą II miejsca jest 
ksiądz Bartosz Och (Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Janu-
sza Korczaka w Zgorzelcu; 
Szkoła Podstawowa im. Bo-
lesława Chrobrego w Zawi-
dowie) .

Być człowiekiem, który stara się nauczać, a nie zmęczyć
Jakub Bielawski, Wrocław 

Ksiądz Bartosz Och , szkoły podstawowe
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„Nie jestem idealnym nauczy-
cielem, nie jestem superzorga-
nizowanym nauczycielem -                                 
jestem zwykłym nauczycie-
lem, próbuję uczyć dzieci, jak 
być dobrymi ludźmi…” -  taki 
opis widniał przy kandydatu-
rze Moniki Rajczakowskiej 

w trakcie trwania naszego ple-
biscytu edukacyjnego, który 
później w pięknym stylu wy-
grała w powiecie legnickim, 
a w rankingu wojewódzkim, 
zajęła III miejsce. I niech to bę-
dzie dowód na to. że pani Mo-
nika jednak jest niezwykłym 
nauczycielem!  

Na co dzień nasza laureatka 
uczy w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Rzeszota-
rach. Placówka ta w trosce 
o prawidłowy rozwój dzieci za-
trudnia wykwalifikowaną ka-
drę, która stwarza odpowied-
nie warunki do zabawy i pracy, 
aby dzieci były radosne i prawi-
dłowo się rozwijały.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Trzecie miejsce w kategorii 
Nauczyciel Roku Klas IV-
VIII w całym wojewódz-
twie zajęła Monika Rajcza-
kowska (Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Konopnickiej, 
Rzeszotary).

Zwykła? Niezwykła! Próbuje uczyć 
dzieci, jak być dobrymi ludźmi…

KATEGORIA: NAUCZYCIEL ROKU KLAS IV-VIIIPREZENTACJA LAUREATÓW

Monika Rajczakowska, Rzeszotary

Barbara Adamowicz wybrała 
zawód nauczyciela, bo w Jej 
opinii daje on możliwość 
wpływania na sposób pojmo-
wania świata przez młodego 
człowieka. - Dobry i mądry 
belfer daje rady, wskazuje 
drogę. Uczeń dokonuje wy-
boru - mówi nasza laureatka.  

W zawodzie pracuje od 24 
lat. Obecnie możemy Ją spo-
tkać w murach Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Polkowicach, 
gdzie uczy matematyki. W tym 
zawodzie najbardziej ceni so-
bie  możliwość kreowania rze-
czywistości i pracy w sposób 

dający radość zarówno Jej 
uczniom, jak i Jej samej.  

Lubi również to, że na co 
dzień wspólnie ze swoimi 
uczniami poszukują rozwią-

zań, patrząc krytycznie na ota-
czającą ich rzeczywistość. 
- Jest to trudna praca, ale daje 
dużo satysfakcji - mówi nasza 
laureatka i dodaje, że odważny 
nauczyciel to osoba stale po-
dejmująca wyzwania.  

Zajęcie wspaniałego IV 
miejsca w kategorii Nauczy-
ciel klas IV-VIII to dla Niej po-
twierdzenie dobrze wykona-
nej pracy. - Bardzo dziękuję 
za wszystkie głosy, szczegól-
nie rodzicom i uczniom mojej 
wyjątkowej klasy Va - mówi.  

Jednak to nie tytuły i na-
grody są dla Niej najważniej-
sze. - Akceptacja uczniów to 
najwyższy laur, na który na-
uczyciel pracuje każdego dnia 
- podkreśla doceniona na-
uczycielka. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Czwarte miejsce zajęła Bar-
bara Adamowicz (Szkoła 
Podstawowa nr 1, Polkowi-
ce). Ten tytuł to dla Niej po-
twierdzenie, że dobrze wy-
konuje swoją pracę. 

Dobry belfer daje rady, wskazuje drogę 

Barbara Adamowicz, Szkoła Podstawowa nr 1

Kilka lat temu kiedy Dominika 
Szumińska otrzymała swoją 
pierwszą nominację do plebi-
scytu edukacyjnego, zrezy-
gnowała z udziału w nim. Nie 
lubi takich akcji, a poza tym 
na każdym kroku czuje 
wdzięczność i sympatię za-
równo ze strony uczniów, jak 
i ich rodziców. To Jej w zupeł-
ności wystarcza. W tym roku 

gdy ponownie ktoś Ją zgłosił, 
również chciała zrezygnować, 
ale...  - Słowa moich ósmokla-
sistów zadecydowały o tym, 
że jednak wzięłam udział: 
„Chcemy na panią oddać głos, 
jest pani najlepszym nauczy-
cielem.”. Jak mogłam im od-
mówić – opowiada tę historię 
nasza laureatka.  

Pierwsze miejsce w powie-
cie i piąte miejsce w całym 
województwie, to jak przy-
znaje, zasługa właśnie Jej 
uczniów, rodziców i przyja-
ciół.– Dziękuję za wszystkie 
oddane głosy. To miłe po-
twierdzenie tego, że jestem 
właściwą osobą, we właści-
wym miejscu, w którym 
od najmłodszych lat chciałam 
być – dodaje.  

Dominika Szumińska już 
jako dziewczynka wiedziała, że 
w przyszłości będzie pracować 
z młodzieżą. Wzorem do naśla-
dowania była dla Niej nauczy-
cielka biologii, która z pasją 
opowiadała o otaczającym 
świecie. W liceum ogólno-
kształcącym trafiła na kolejną 
nauczycielkę pasjonatkę. Wy-
magającą, ale sprawiedliwą. 
- W klasie maturalnej jako jedy-
nej uczennicy pozwoliła mi 
prowadzić lekcje biologii. Było 
to dla mnie ogromne wyróżnie-
nie i jednocześnie kolejny sy-
gnał, że moja przyszłość będzie 
związana z edukacją. Tak za-
częłam studia na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie – 
opowiada o początkach swojej 
kariery.  

Od tego czasu mija już 17 lat. 
Zawodowo związana jest ze 
Szkołą Podstawową imienia 
Jana Pawła II w Jerzmanowej. 
- Kiedy ukończyłam pięciolet-
nie studia, wprowadzono gim-
nazja. W szkołach podstawo-
wych zniknęła biologia, poja-
wiła się przyroda, więc zaczy-
nałam jako nauczyciel przy-
rody. Studium Pedagogiczne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
bardzo szybko dostosowało się 
do reformy systemu oświaty 
i umożliwiło nam nabycie 
uprawnień do nauczania przy-
rody, biologii i chemii. Obecnie 
przekazuję wiedzę z zakresu 
tych trzech przedmiotów w kla-
sach IV - VIII – mówi wspaniała 
nauczycielka Dominika Szu-
mińska.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Dominika Szumińska 
(Szkoła Podstawowa imie-
nia Jana Pawła II, Jerzma-
nowa) już jako mała dziew-
czyna wiedziała, że w przy-
szłości będzie pracować 
z młodzieżą. 

Ten uśmiech, z którym przekracza próg każdego dnia 

Dominika Szumińska, SP im. Jana Pawła II, Jerzmanowa



10 Gazeta Wrocławska 
Czwartek, 16.02.2023PLEBISCYTA

- Od edukacji zależy wszystko 
– mówi Andrzej Waga, bo 
przecież rzesze pracowników, 
różnych zawodów i profesji 
rozpoczynają swoją ścieżkę 
właśnie w szkole podstawo-
wej i średniej, a kończąc 
na uczelniach wyższych. 
- Praca rodziców, ale i nas na-
uczycieli sprawia, że młody 
człowiek pod wpływem pew-
nych wskazówek wybiera 
swój przyszły zawód, swoją 
drogę na całe życie – podkre-
śla nasz laureat. Często to wła-
śnie spostrzeżenia i podpo-
wiedzi pomagają w odkrywa-
niu ukrytych talentów. To na-
uczyciele pokazują, że otacza-
jący świat daje wiele możliwo-
ści, a realizacja celów, nawet 
tych pozornie niemożliwych, 
jest na wyciągnięcie ręki 
przy odpowiedniej pracy i za-
angażowaniu.   

Kariera zawodowa naszego 
zwycięzcy trwa już od 28 lat. 
Od 19 lat pracuje w Zespole 
Szkół Politechnicznych w Gło-
gowie. Zanim trafił do szkoły, 
kilka lat pracował w różnych za-
kładach pracy, niekoniecznie 
związanych z edukacją. Ta 
praca poza oświatą utwierdziła 

Go w przekonaniu, że Jego 
droga zawodowa musi być jed-
nak związana z kształceniem 
młodych ludzi. - Pracowałem 
również ponad dekadę w świe-
tlicach środowiskowych, gdzie 
obserwowałem i pomagałem 
dzieciakom z różnych domów, 

także z różnymi deficytami, 
osiągać różne cele. Ich upór 
i determinacja do osiągnięcia 
zwykłych prozaicznych rzeczy, 
utwierdziła mnie w przekona-
niu, że droga którą podążam, 
a która nie zawsze jest łatwa, 
jest tą właściwą - mówi.  

W Jego opinii praca nauczy-
ciela niesie za sobą blaski i cie-
nie. Najważniejszym blaskiem 
jest dla Niego to, że robi coś, co 
sprawia Mu ogromną przyjem-
ność. I coś, co pomaga innym 
w odkrywaniu, zdobywaniu 
i poszerzaniu swoich umiejęt-
ności. - Budowanie atmosfery 
wzajemnego szacunku, w któ-
rej uczeń może swobodnie bez 
strachu, jak równy z równym 
przedstawić swoje zdanie, swój 
projekt jest zawsze dla mnie 
bardzo ważne – dodaje. Cie-
niem tego zawodu jest niedoce-
nienie starań pedagogów, jak 
również wysoka roszczenio-
wość niektórych rodziców 
i często nieuzasadnione, nie-
sprawiedliwe ocenianie na-
uczycieli jako grupy zawodo-
wej poparte politycznymi, wy-

dumanymi komentarzami, 
które sprawiają, że społeczeń-
stwo źle odbiera ich pracę. 
- Również gratyfikacja finan-
sowa za naszą ciężką pracę i od-
powiedzialność za drugiego 
człowieka, za ciągłe dokształ-
canie się i walkę z nieprawdzi-
wymi narzucanymi politycz-
nymi stereotypami sprawia, że 
coraz mniej młodych świetnie 
wykształconych osób trafia 
do pracy z młodzieżą. Nikt nie 
lubi ani nie chce pracować tylko 
dla idei, mając na utrzymaniu 
rodzinę albo chcąc ją założyć – 
podkreśla Andrzej Waga. 

Motto, którym kieruje się 
w pracy na co dzień nasz zwy-
cięzca brzmi: „Na moje zajęcia 
macie przychodzić z przyjem-
ności, a nie konieczności”. I to 
sprawia, że Jego uczniowie czę-

sto sami proponują poszerze-
nie tematyki z zakresu naucza-
nego przedmiotu.  

Jak przyznaje, kreatywność 
młodych ludzi nie zna pojęcia: 
nie dam rady, nie wiem, nie 
umiem. - Trzeba tylko skiero-
wać ich we właściwym kie-
runku, a efekty tego często by-
wają zaskakujące. Nie tylko dla 
mnie, ale i dla nich samych, a to 
jest największa satysfakcja – 
mówi nauczyciel.  

Zapytaliśmy Go również ja-
kie ma zainteresowania pozaz-
awodowe. Odpowiedział, że 
ma ich kilka, a są to: rodzina, 
sport, działka. To te najbardziej 
zajmujące i absorbujące Jego 
czas, choć akurat jego często 
Mu brakuje.  

Zajęcie pierwszego miejsca 
w całym województwie w na-
szym plebiscycie edukacyjnym 
to dla pana Andrzeja sygnał, że 
to, co robi, jest właściwe i po-
trzebne. - To satysfakcja i speł-
nienie w roli kreowania no-
wych otwartych umysłów 
do coraz to nowszych i wymyśl-
niejszych zdobyczy ludzkości, 
ale również do otwartości 
na drugiego człowieka – mówi. 
Dziękuje rodzinie, uczniom 
obecnym i byłym oraz ich ro-
dzicom za zaufanie i docenie-
nie Jego starań. Dziękuje kole-
żankom i kolegom z pracy 
za szczere gratulacje. Dziękuje 
również tym, którzy w uszczy-
pliwych komentarzach gratulo-
wali Mu zaszczytnego wyróż-
nienia. Jest to również zobo-
wiązanie do dalszej ciężkiej 
pracy. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Andrzej Waga (Zespół Szkół 
Politechnicznych, Głogów) 
zajął I miejsce w kategorii 
Nauczyciel Roku Szkoły Po-
nadpodstawowej. Na Jego 
zajęcia uczniowie przycho-
dzą z przyjemnością.

Mają przychodzić z przyjemności, a nie z konieczności
KATEGORIA: NAUCZYCIEL ROKU SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJPREZENTACJA LAUREATÓW

- Zabrzmi to może mało orygi-
nalnie, ale prawda jest taka, że 
już gdy byłam mała, to chcia-
łam być nauczycielką – mówi 
Agnieszka Bednarska. Ucze-
nie dzieci ogromnie Jej się po-
dobało i wywoływało swego 
rodzaju dreszcz emocji, a na-
wet poczucie misji. - Miałam 
dziennik zajęć i prowadziłam 
lekcje dla kuzynów – opo-
wiada. A w wyższych klasach 
szkoły podstawowej poma-
gała koleżankom i kolegom 
w odrabianiu lekcji - i wtedy 
też odkryła swój talent 

do nauk ścisłych. - Dzisiaj, 
z perspektywy czasu już 
wiem, że to swego rodzaju pa-
sja. Lubię być matematykiem. 
To wyzwanie, bo większość 
uczniów boi się królowej 
nauk. Moim zadaniem jest 
oswoić ich lęk, pokazać, ile ra-
dości może dać uzyskanie roz-
wiązania zagadki matema-
tycznej – dodaje. 

Przekazywanie wiedzy daje 
Jej ogromną satysfakcję. Lubi 
odkrywać przed młodymi 
ludźmi zalety logicznego my-
ślenia. - Nic nie może się rów-
nać z niezwykłym uczuciem, 
że przekazało się z powodze-
niem zawiłe meandry matema-
tyki. To sens tej pracy. Widzieć, 
jak rozwija się uczeń, bezcenne! 
– podkreśla.  

Zawód nauczyciela wyko-
nuje od 25 lat. Od początku 
związana jest z oświatowymi 
placówkami Wrocławia. Naj-
pierw uczyła w  II Szkole Pod-

stawowej Wrocławskiego Sto-
warzyszenia Edukacyjnego, 
która dzisiaj nosi nazwę Atut. 
Następnie podjęła wyzwanie 
uczenia starszej młodzieży 
w Liceum Ogólnokształcące nr 
I we Wrocławiu. Obecnie, 
od września 2009 roku, jest ma-
tematykiem w Liceum Ogólno-
kształcącym nr XII im. Bole-
sława Chrobrego we Wrocła-
wiu. Przez cztery lata pełniła 
tam również funkcję wicedy-
rektora. Ponadto od 2006 roku 
jest egzaminatorem matural-
nym z matematyki. - Nie jestem 
tylko matematyczką, ale rów-
nież wychowawczynią. Uczę 
młodzież nie tylko przysłowio-
wych ułamków, ale niekiedy 
życia. Naprowadzam na wła-
ściwą drogę, gdy młodzieńcza 
fantazja wychowanka podpo-
wie coś lekkomyślnego. Nie-
kiedy mam wrażenie, że na-
uczyciel jest powiernikiem, 
psychologiem, etykiem, filozo-

fem i doradcą – przyznaje 
Agnieszka Bednarska. 

I to właśnie współpracę 
z młodym człowiekiem ceni so-
bie w tym zawodzie najbar-
dziej. Z jednej strony jest to 
ogromna odpowiedzialność, 
zaś z drugiej, jak przyznaje, po-
czucie satysfakcji. W Jej opinii 
cenne jest również to, że stale 
trzeba się doszkalać i każdego 
dnia staje się przed wyzwa-
niem, by dopasować swoje me-
tody dydaktyczne do każdej 
z klas, by indywidualizować 
nauczanie.  

Udział w naszym plebiscy-
cie edukacyjnym był dla Niej 
niesamowitą przygodą, pod-
czas której usłyszała wiele cie-
płych słów na swój temat. - To 
zawsze się bardzo mile wspo-
mina. Wtedy zyskuje się świa-
domość dobrze wykonanej 
pracy. A moja praca jest dla 
mnie misją i bardzo ważną czę-
ścią mojego życia – dodaje. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Drugie miejsce w całym 
województwie w kategorii 
Nauczyciel Roku Szkoły 
Ponadpodstawowej zdoby-
ła Agnieszka Bednarska 
(Liceum Ogólnokształcące 
nr XII, Wrocław).

Pokazuje, ile radości może dać rozwiązanie zagadki

Andrzej Waga, Zespół Szkół Politechnicznych, Głogów

Agnieszka Bednarska , LO nr XII, Wrocław
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Zdobycie III miejsca w całym 
województwie dolnośląskim 
w kategorii Nauczyciel Roku 
szkoły ponadpodstawowej 
w naszym wielkim plebiscycie 
edukacyjnym przyniosło An-
nie Roman wielką satysfakcję 
i stało się wspaniałą nagrodą 
za Jej wytężoną pracę w tym 
niełatwym zawodzie. - Najmi-
lej wspominam radość mojej 

mamy, kiedy usłyszała 
o moim udziale w konkursie. 
Dużą niespodzianką był także 
moment, gdy dowiedziałam 
się od mojego ucznia o nomi-
nacji w plebiscycie – wspo-
mina emocjonujące chwile 
nasza laureatka.  

Swoją przygodę z naucza-
niem rozpoczęła w 2002 roku 
w Publicznym Gimnazjum nr 2 
w Ząbkowicach Śląskich. 
Po krótkim czasie odeszła jed-
nak z zawodu pedagoga i do-
piero po trzech latach ponow-
nie wróciła do szkoły. - Od tam-
tego momentu, z krótkim prze-
rwami, pracuję jako nauczyciel. 
Obecnie uczę fizyki i chemii 
w Liceum Ogólnokształcącym 
imienia Władysława Jagiełły 
w Ząbkowicach Śląskich – 

mówi nam. W tej pracy najbar-
dziej ceni sobie możliwość 
pracy z młodzieżą, a najwięk-
szą radość sprawiają Jej chwile, 
kiedy Jej uczniowie zaczynają 
rozumieć niełatwe przedmioty, 
których uczy.  

A dlaczego w ogóle wybrała 
właśnie taki zawód? - Już jako 
studentka pracowałam jako 
wychowawca na koloniach. 
Wpływ na wybór tego zawodu 
miała także historia mojej 
mamy, która zawsze chciała zo-
stać pedagogiem, ale jej życie 
potoczyło się w innym kie-
runku i nie mogła zrealizować 
swojego marzenia – opowiada.  

W swoim czasie wolnym na-
sza laureatka uwielbia czytać 
książki oraz gotować dla swojej 
rodziny. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Anna Roman (Liceum Ogól-
nokształcące im. Władysła-
wa Jagiełły, Ząbkowice Ślą-
skie) zapytana o to, z czego 
jest najbardziej dumna, od-
powiedziała, że ze swoich 
wspaniałych uczniów. 

Ale emocje! Najmilej wspomina radość swojej mamy
KATEGORIA: NAUCZYCIEL ROKU SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJPREZENTACJA LAUREATÓW

Anna Roman, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, Ząbkowice Śląskie

Nauczyciel szkoły ponad-
podstawowej - to w tej kate-
gorii Monika Bakowska za-
jęła IV miejsce w całym wo-
jewództwie dolnośląskim.  
Ta nagroda to dla Niej wyróż-
nienie, ale jednocześnie sy-
gnał, że jest właściwą osobą 
na właściwym miejscu. 
– Uczniowie pokazali, że do-
ceniają moją pracę z nimi - 
podkreśla.  

Ale zacznijmy 
od początku…  

Pracę w szkolnictwie zaczęła 
dość przypadkowo. - Kolega, 
który uczy w innej szkole, za-
dzwonił i spytał, czy nie wzię-
łabym na próbę paru godzin 
w tygodniu, ucząc w jednej 
szkole przedmiotów zawodo-
wych – wyjaśnia. Zgodziła się 
i jak widać, nie żałuje swojej 
decyzji.  

Nauczycielką jest od 2019 
roku. Co najbardziej lubi 
w tej pracy? Jak nam wyja-
śnia: - Lubię pracę z mło-
dzieżą. Cieszę się, że mogę 
im przekazywać wiedzę oraz 
z tego, że gdy mają jakiś pro-
blem, często pytają mnie 
o rozwiązanie lub dopytują, 
jakie mają możliwości w do-

rosłym życiu – opowiada na-
sza laureatka.  

Uczniowie wiedzą, 
że mogą na nią liczyć 

Największą radość i spełnie-
nie zawodowe przynoszą Jej 
efekty pracy i to, że wiedza, 
którą przekazuje swoim 
uczniom, chociaż w części zo-
staje w ich głowach, a także, 
sam kontakt z młodzieżą. 

- Jestem dumna z efektów 
kształcenia moich uczniów 
oraz z tego, że podopieczni 
wiedzą, iż mogą na mnie li-
czyć – dodaje.  

W swoim wolnym cza-
sie lubi relaksować się, space-
rując na łonie natury ze 
swoim psem oraz czytając 
książki. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Monika Bakowska 
(Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących 
im. Henryka Pobożnego, 
Legnica) dzięki Waszym 
głosom zajęła IV miejsce.

Sygnał, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu

Monika Bakowska, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Legnica

Zaszczytne V w całym woje-
wództwie to dla Niej ogromne 
wyróżnienie. - To była trochę 
zabawa, trochę jeszcze próba 
sprawdzenia, czy na emeryto-
wanego nauczyciela zagłosują 
- mówi. - Czy mam satysfakcję 
z wygranej? Oczywiście, że tak! 

Blandyna Rosół-Niemi-
rowska jest polonistką od 38 
lat. Obecnie na emeryturze, 

ale nadal uczy, ponieważ - jak 
sama wprost przyznaje - bar-
dzo lubi swoją pracę, a kon-
takt z młodzieżą odmładza.  

Wybrała ten zawód 
z zamiłowania  

Nasza laureatka pochodzi z ro-
dziny nauczycielskiej. Jej ro-
dzice też byli dydaktykami, 
wiedziała zatem, z czym 
wiąże się ten trudny zawód, 
gdy go wybierała jako zawo-
dową ścieżkę. - Uwielbiam 
uczyć i to jest moja pasja, 
przyjemność, ale i  nauka, po-
nieważ sama też uczę się 
od młodych ludzi, na przykład 
ich spojrzenia na świat. Mło-
dzież była i jest wspaniała! – 
podkreśla Blandyna Rosół-
Niemirowska. 

Swoją karierę zawodową 
rozpoczynała w 1984 roku 
w Zespole Szkół Chemicznych, 
obecnie to Technikum nr 15 we 
Wrocławiu. Pracowała tam 18 
lat. - Postanowiłam wrócić 
do Oławy, do liceum, którego 
byłam absolwentką, a mój śp. 
tato był przez wiele lat dyrekto-
rem – opowiada.  

Wciąż aktywna 
zawodowo 

Od dwudziestu lat jest również 
doradcą metodycznym w Po-
wiatowym Ośrodku Doskona-
lenia Nauczycieli w Oławie. - 
Szkolę i pomagam młodym po-
lonistom, organizuję dla nich 
warsztaty – dodaje.  

W 2020 roku przeszła 
na emeryturę, ale dyrekcja 

szkoły nadal chętnie zaprasza 
Ją do współpracy, co bardzo 
cieszy naszą laureatkę. 

Najbardziej w tej pracy ceni 
sobie uznanie swoich uczniów, 
ich rodziców i satysfakcję, jaką 
przynosi Jej ta praca. Czuje się 
doceniana, szanowana i nadal 
potrzebna. – Moją dumą są suk-
cesy moich uczniów oraz liczne 
narody, między innymi mini-
stra edukacji i nauki, dolnoślą-
skiego kuratora oświaty, 
a w roku 2022 otrzymałam 
od prezydenta RP Złoty Medal 
za Długoletnią Służbę – wymie-
nia. Prywatnie interesuje się 
kulturą ormiańską, gdyż sama 
pochodzi z Ormian polskich, 
działa również w Towarzystwie 
Ormian Polskich we Wrocła-
wiu.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Blandyna Rosół-Niemirow-
ska (Liceum Ogólnokształ-
cące nr I im. Jana III Sobie-
skiego, Oława) też należy 
do naszego grona najlep-
szych nauczycieli szkół po-
nadpodstawowej. 

Czy ma satysfakcję z wygranej? Oczywiście, że tak!

Blandyna Rosół-Niemirowska, Oława
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Andrzej Dyszewski pracę 
na stanowisku nauczyciela 
akademickiego rozpoczął 
w 1990 roku.  

Swoją karierę zawodową 
rozpoczynał w Akademii Rol-
niczej Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu i zwią-
zany był z tą placówką do 2015 
roku. Później przez dwa lata 
uczył w Międzynarodowej 
Wyższej Szkole Logistyki 
i Transportu we Wrocławiu. 
Od 2017 roku do chwili obec-
nej związany jest z Akademią 
Nauk Stosowanych Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu. - Peł-
niłem również różne funkcje, 
między innymi od roku 2022 
zastępcy dyrektora Instytutu 
Przyrodniczo-Technicznego 
ANS AS w Wałbrzychu 
do spraw logistyki. Współpra-
cuję także z WWSIS we Wro-

cławiu oraz WAB Wrocław, 
a także AHE w Łodzi filia 
w Świdnicy – wymienia nasz 
zwycięzca.  

Wybrał właśnie taki za-
wód, ponieważ lubi pracę 

twórczą, a nie lubi schematy-
zmu. – Każda grupa, pomimo 
powtarzalności treści, po-
zwala na nowe twórcze ujęcia 
tematu. Zawód nauczyciela 
akademickiego na to pozwala. 

Oczywiście, kiedy zaczyna-
łem pracę w zawodzie, jeszcze 
o tym nie wiedziałem – przy-
znaje nasz zwycięzca.  

Tę pracę ceni sobie za kon-
takt z młodymi ludźmi, 
wspólne projekty i współ-
pracę z kołami naukowymi. 
Ważnym aspektem jest dla 
Niego również to, że po latach 
nawiązane relacje i kontakty, 
nie urywają się, a wręcz prze-
ciwnie. – Odzwierciedla to 
chociażby mój wynik w plebi-
scycie – zaznacza.  

Za swój największy sukces 
zawodowy uważa pojawienie 
się w Encyklopedii Osobisto-
ści Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do tej listy może już też dopi-
sać wygraną w naszym plebi-
scycie edukacyjnym, który 
traktuje jako ogromny kredyt 
zaufania. Ten tytuł mobilizuje 
Go również do dalszej pracy. 
- Teraz każdego dnia będę mu-
siał udowadniać, że to nie był 
przypadek, kaprys, że ciągle 
chce mi się pracować - zmie-
niać formy pracy, docierać 
do młodych ludzi - mam na-
dzieję, że w ciekawy sposób – 
zapewnia zwycięski Andrzej 
Dyszewski. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Zwycięzcą kategorii Na-
uczyciel Akademicki Roku 
został Andrzej Dyszewski 
(Akademia Nauk Stosowa-
nych Angelusa Silesiusa, 
Wałbrzych).

Nie przypadek, nie kaprys. Po prostu, doskonale wykłada 
KATEGORIA: NAUCZYCIEL AKADEMICKI ROKU - I miejscePREZENTACJA LAUREATÓW

Andrzej Dyszewski, Wałbrzych

Joanna Żółtańska, 
absolwentka Akademii 
Medycznej we 
Wrocławiu. Tytuł dr n. 
med. uzyskała 
na Uniwersytecie 
Medycznym im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 
w 2014 roku. Od roku 
2009 związana 
z Wydziałem Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej Państwowej 
Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. 
Organizatorka, 
prelegent i członek 
komitetów naukowych 
na licznych 
konferencjach. Autor 
i współautor wielu 
publikacji. Promotor 
i recenzent licznych 
prac magisterskich 
i licencjackich.

Paweł Andrzejczyk, Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa, Legnica

KATEGORIA: NAUCZYCIEL AKADEMICKI - II miejsce KATEGORIA: NAUCZYCIEL AKADEMICKI - III miejsce

Joanna Żółtańska, Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa, Legnica

Od 2006 roku nauczyciel, wykładowca, autor podręczników oraz artykułów 
o tematyce związanej z transportem, spedycją, logistyką, czyli szeroko rozumianą 
branżą TSL. „Uwielbia podróżować i dobrze zjeść, co widać - tak się opisał zdobywca 
II miejsca w kategorii Nauczyciel Akademicki Roku Paweł Andrzejczyk.

Nauczyciel akademicki od 1990 roku
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Profesja nauczyciela to jeden 
z niewielu zawodów, który ma 
istotny wpływ na rozwój 
dziecka, tak właśnie twierdzi 
wyróżniona przez głosujących 
siostra Antonina Migacz. 
- Czuję spełnienie, włączając 
się w dzieło kształtowania 
młodego człowieka, gdy jest 
on otwarty i ciekawy otacza-
jącego świata. Otaczam się 
ludźmi, którzy mają różne 
osobowości, umiejętności, pa-
sje. To dodaje codziennej siły 
i stwarza okazje do odkrycia 
swoich własnych możliwości 
- mówi nam.  

Siostra Antonina Migacz na-
leży do Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety, którego patronka 
święta Elżbieta przyświecała 
ludziom jako wzór poświęcenia 
i miłosierdzia, a jej życie było 
pełną realizacją ewangelicznej 
miłości Boga i człowieka. - Idąc 
za naszą patronką, poczułam 
powołanie do pracy z najmłod-

szymi - wyjaśnia doceniona pe-
dagog. Misja przedszkola Zgro-
madzenia Sióstr św. Elżbiety we 
Wrocławiu opiera się na perso-
nalistycznej koncepcji czło-
wieka i systemie wartości peda-
gogiki chrześcijańskiej. - Uwa-
żam, iż podstawą edukacji jest 
relacja między nauczycielem 
i dzieckiem w klimacie zaufa-
nia, życzliwości i bezwarunko-
wej akceptacji. Zawód nauczy-
ciela daje mi poczucie spełnie-
nia – dodaje. 

Od 2011 roku ponownie 
pełni funkcję dyrektora przed-
szkola Zgromadzenia Sióstr św. 
Elżbiety. - Czuję wdzięczność 
za możliwość współtworzenia 
miejsca, w którym praca 
z dzieckiem jest pasją. W myśl 
zasady, aby proces rozwoju 
każdego dziecka, które jest 
kimś wyjątkowym i szczegól-
nym, przebiegał zgodnie z jego 
indywidualnym potencjałem 
i możliwościami rozwojowymi 
- podkreśla. 

PLEBISCYT A

Hanna Hajzak-Janda wybrała 
zawód nauczyciela, ponieważ 
Jej marzeniem było nigdy nie 
nudzić się w pracy. Chciała też, 
aby każdy dzień był inny i żeby 
nigdy nie mogła powiedzieć, że  
już wszystko wie i wszystko wi-
działa. - Codziennie spotyka 
mnie mnóstwo małych sukce-
sów i sporo wyzwań. Zdążają się 
też ciężkie chwile. Cieszę się 
z poczucia, że odnalazłam swoje 
miejsce i właściwych ludzi – 
mówi nasza zwyciężczyni.  

Z dziećmi pracuje od 13 lat. 
W swojej karierze zawodowej 
miała okazję pracować w trzech 
szkołach podstawowych 
z dziećmi w wieku wczesnosz-
kolnym i przedszkolnym. Od bli-
sko pięciu lat pracuje w Publicz-
nym Przedszkolu „Wedanek” 
w Żernikach Wrocławskich 
i pełni w nim funkcję dyrektora. 

Jak podkreśla, buduje to miejsce 
i codziennie uczy się nowych 
rzeczy.  

W swojej pracy najbardziej 
ceni sobie możliwość obserwa-
cji rozwoju dzieci i tego, jak co-
dziennie zdobywają nowe 
umiejętności i pokonują wy-
zwania. – Czuję satysfakcję 

z każdego ich sukcesu. Radość 
sprawia mi możliwość wspólnej 
zabawy i odkrywania świata – 
dodaje.  

Hanna Hajzak-Janda pry-
watnie jest mamą dwóch ener-
gicznych chłopców, którzy wy-
pełniają większość Jej wolnego 
czasu. Nasza laureatka realizuje 

się również jako arte erapeutka, 
tańczy zumbę, dużo czyta i tro-
chę pisze.  

Nasza zwyciężczyni wygrała 
w kategorii plebiscytowej, którą 
wprowadziliśmy w odpowiedzi 
na sugestie zgłaszane przez śro-
dowisko oświatowe po po-
przedniej edycji plebiscytu. 
Do edycji 2022 dodaliśmy nową 
kategorię, w której zostali na-
grodzeni dyrektorzy placówek 
oświatowych - szkół i przed-
szkoli. I właśnie tę kategorię wy-
grała Hanna Hajzak-Janda w do-
skonałym stylu.  

Czym jest dla Niej zajęcie tak 
zaszczytnego miejsca w całym 
województwie? – To ogromne 
wyróżnienie, ale i ogromne wy-
zwanie. Czuję się doceniona 
i mam świadomość, że nie 
mogę zwalniać i zawieść ocze-
kiwań osób, które wierzą we 
mnie i w to, co robię – mówi 
wspaniała dyrektorka. Otrzy-
mała ogrom miłych słów po wy-
granej, wiele wsparcia. - Pozwo-
liło mi to odczuć, że moja praca 
jest odbierana pozytywnie 
przez moich współpracowni-
ków, rodziców i dzieci. A to daje 
ogrom siły i chęci do dalszego 
działania - dodaje. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Zwyciężczynią kategorii 
Dyrektor Roku została 
Hanna Hajzak-Janda (Pu-
bliczne Przedszkole Weda-
nek, Żerniki Wrocławskie). 
Z dziećmi pracuje od 13 lat.

Buduje to miejsce i codziennie uczy się nowych rzeczy
KATEGORIA: DYREKTOR ROKU PLACÓWKI EDUKACYJNEJ - I miejscePREZENTACJA LAUREATÓW

Dziecięce marzenie, poczucie 
powołania oraz chęć pracy 
z dziećmi były powodami, dla 
których Joanna Krassowska 
wybrała zawód nauczyciela 
wychowania przedszkolnego. 
W przedszkolu Zielone pracuje 
od ośmiu lat i to właśnie w tej 
placówce od dwóch lat pełni 
również funkcję dyrektora, 
za którą Czytelnicy docenili Ją 
w naszej akcji. - Znam zawód 
nauczyciela i tym bardziej do-
ceniam swoich nauczycieli, 
którzy wkładają ogrom pracy, 
ciepła oraz zaangażowania 
w codzienną opiekę oraz wy-
chowanie wszystkich naszych 
przedszkolaków – mówi.  

Tę pracę ceni sobie za moż-
liwość ciągłego doszkalania się 
i za poczucie powołania. Jak 
sama przyznaje, przedszkole 
Zielone to Jej drugi dom. 
- Uwielbiam kontakt z ludźmi, 
którzy podchodzą do swojej 

pracy z pełnym zaangażowa-
niem, profesjonalizmem oraz 
pasją. Przedszkole Zielone 
w Lubinie to miejsce, które łą-
czy wspaniałych ludzi. Ludzi, 
którzy tak naprawdę są zupeł-
nie różni, ale wspólnie two-
rzymy coś pięknego - podkreśla 
nasza laureatka.  

Dumna jest również z tego, 
że dzięki ciężkiej pracy, szcze-
rości, zaangażowaniu oraz peł-
nemu profesjonalizmie zaszła 
tak daleko. Do Jej sukcesu przy-

czyniło się również wsparcie 
cudownych ludzi, którzy Ją ota-
czają na co dzień. 

Nominacja w naszym plebi-
scycie była dla Niej ogromnym 
zaskoczeniem i - jednocześnie 
- wyróżnieniem, a okres trwa-
nia plebiscytu wspaniałą przy-
godą. To docenienie Jej co-
dziennej pracy, którą wkłada 
w tworzenie przedszkola Zie-
lone. - Jednocześnie jest to dla 
mnie motywacja do dalszego 
doskonalenia się - podkreśla.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Joanna Krassowska (Przed-
szkole Zielone, Lubin) zaję-
ła II miejsce w wojewódz-
twie w kategorii Dyrektor 
Placówki Edukacyjnej. 
Z najmłodszymi  współpra-
cuje od ponad 10 lat. 

Hanna Hajzak-Janda, Publiczne Przedszkole Wedanek

Antonina Migacz, Wrocław

Przedszkole Zielone to jest Jej drugi dom
KATEGORIA: DYREKTOR ROKU - II miejsce KATEGORIA: DYREKTOR ROKU - III miejsce

Poczuła powołanie do pracy z maluchami

Joanna Krassowska, Lubin

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Antonina Migacz z przed-
szkola Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety we Wrocławiu 
zajęła III miejsce w katego-
rii Dyrektor Roku Placówki 
Edukacyjnej. 
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Publiczne Przedszkole Weda-
nek to miejsce pełne radości, 
uśmiechu, troski, szacunku 
i dobrej zabawy. Powstało z my-
ślą o dzieciach, z pasji do pracy 
z dziećmi i z zamiłowania do to-
warzyszenia dzieciom w ich 
twórczych działaniach.  

Wedanek już w pierwszym 
roku swojej pracy został 

uznany za najlepszą placówkę 
przedszkolną w naszym plebi-
scycie edukacyjnym, a i w tym 
roku zajęli wspaniałe trzecie 
miejsce w całym wojewódz-
twie w kategorii Przedszkole 
Roku. - Bardzo dziękujemy na-
szym rodzicom za docenienie 
pracy całej kadry i nominację! – 
mówi przedstawiciel. 

Przedszkole Tęczowe Nutki 
funkcjonuje od 2013 roku 
i mieści się w Głogowie 
przy ulicy Wojska Polskiego 
14. Tu witają nas nowocześnie 
wyposażone sale oraz plac za-
baw dla dzieci.  

Zabawa i nauka w rytm 
muzyki  

Od początku swojego istnienia 
w naszej zwycięskiej pla-
cówce przyjęty jest profil mu-
zyczno-ruchowy, który bierze 
pod uwagę terapeutyczną 
i wychowawczą funkcję mu-
zyki dla rozwoju dziecka.  

Tutaj programy i projekty 
edukacyjne służą dziecięcym 
potrzebom i zainteresowa-

niom. - Integrujemy się z ro-
dzicami i środowiskiem lokal-
nym. Z muzyką łączymy róż-
norodne formy aktywności 
dziecięcej.  

Nasze przedszkole to 
nie tylko budynek - 
mówią  

Bo to nie tylko budynek, ale 
również wspaniały personel, 
który każdego dnia wkłada 
dużo serca w swoją pracę 
z dziećmi, jak mówi przedsta-
wiciel placówki. 

Wykształcona kadra peda-
gogiczna ma nowatorskie pro-
gramy autorskie oraz utwo-
rzony... teatr Nauczycielski. 

Koncepcja tej nowoczesnej 
placówki jest nastawiona 
na integrowanie się całej spo-
łeczności przedszkolnej. Tu-
tejsza kadra stworzyła teatr 
nauczycielski, który z różnych 
okazji prezentuje dzieciom 
improwizacje dramowe i te-
atralne z muzyką na moty-
wach znanych i lubianych ba-
śni, jak wyczytaliśmy na stro-
nie przedszkola. 

Organizują spotkania 
cykliczne z ludźmi 
świata muzyki, 
plastyki, teatru  

Wysokiej klasy przedszkolni 
specjaliści prowadzą zajęcia 
dodatkowe rozwijające dzie-
cięce zdolności i zaintereso-
wania twórcze, jak rytmika 
z wokalem, język angielski, ta-
niec nowoczesny i ludowy, 
gimnastyka korekcyjna, tera-
pia pedagogiczna, robotyka, 
zajęcia chemiczne, dogotera-
pia, zajęcia z psychologiem. 
- Wspieramy dzieci ze zdolno-
ściami, a także z problemami 
natury poznawczej, emocjo-
nalnej i społecznej. Organizu-
jemy dzieciom także spotka-
nia cykliczne z artystami mu-
zyki, plastyki oraz aktorami 
teatrów dziecięcych – zapew-
niają. W ciągu roku odbywają 
się tu co miesięczne koncerty 
muzyczne w wykonaniu biura 
koncertowego, którego akto-
rzy na motywach opowieści 
z literatury dziecięcej prezen-
tują różne rodzaje instrumen-
tów muzycznych.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Pierwsze miejsce w katego-
rii Przedszkole Roku zajęło 
Przedszkole Tęczowe Nut-
ki (Głogów, Wojska Polskie-
go 14). - Muzyka i rodzina to 
nasi sprzymierzeńcy - pod-
kreślają.

Na najwyższym stopniu podium stanęło Przedszkole 
Tęczowe Nutki. Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione  

KATEGORIA: PRZEDSZKOLE ROKU - I miejscePREZENTACJA LAUREATÓW

Przedszkole Publiczne Zielone 
Ogrody to nowoczesna pla-
cówka edukacyjna, która mie-
ści się w przy ul. Armii Krajo-
wej 2 w Oleśnicy. Została 
otwarta we wrześniu 2018 
roku.  

To bezpieczne i przyjazne 
miejsce, które wychowuje 
i pomaga w poszukiwaniu 
oraz odkrywaniu wartości.  

Placówka ceni sobie współ-
pracę z rodzicami i ze środo-
wiskiem lokalnym.  

Bliskie położenie terenów 
zielonych oraz duży plac zabaw 
sprzyjają rozwojowi i aktywno-
ści ruchowej dzieci.  

W przedszkolu znajdują się 
cztery oddziały dla 91 dzieci. 
Zapraszają również dzieci 
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, jak czytamy na ich 
oficjalnej stronie.  

Dyrektorem przedszkola 
jest Izabela Jankiewicz. Kadrę 
pedagogiczną tworzą życzliwe, 

otwarte na nowe metody na-
uczania, kreatywne i wykwali-
fikowane nauczycielki.  

Dodajmy, że Przedszkole 
Publiczne Zielone Ogrody, 
które w edycji 2022 naszego 
wielkiego plebiscytu eduka-
cyjnego zajęło doskonałe dru-
gie miejsce, jest laureatem nie 
tylko tej nagrody w zeszło-
rocznej naszej akcji. Warto bo-
wiem wspomnieć o tym, że to 
właśnie ta placówka ma już 
na swoim koncie tytuł Przed-

szkola Roku 2019 i znalazła się 
ona również w czołówce ran-
kingu, który poznaliśmy 
za 2020 rok. To dowodzi tego, 
że Przedszkole Publiczne Zie-
lone Ogrody to uznana marka 
czy też firma, jak się potocznie 
mawia, która zapracowała 
na uznanie rodziców. - Dzię-
kujemy za zaufanie i nomina-
cję również w tym roku, dzię-
kujemy za każdy oddany głos! 
– przekazuje przedstawiciel 
przedszkola. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Przedszkole Publiczne Zie-
lone Ogrody (Oleśnica, Ar-
mii Krajowej 2) zajęło dru-
gie miejsce w rankingu wo-
jewódzkim w kategorii 
Przedszkole Roku 2022. 

Przedszkole Tęczowe Nutki, Głogów

Publiczne Przedszkole Wedanek, Żerniki Wroclawskie, Wrocławska 35

Przedszkole Publiczne Zielone Ogrody
KATEGORIA: PRZEDSZKOLE ROKU - II miejsce KATEGORIA: PRZEDSZKOLE ROKU - III miejsce

Publiczne Przedszkole Wedanek

Przedszkole Publiczne Zielone Ogrody, Oleśnica

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Trzecie miejsce i tytuł jed-
nego z najlepszych przed-
szkoli w dolnośląskim 
otrzymało Publiczne 
Przedszkole Wedanek  
(Żerniki Wrocławskie,  
Wrocławska 35).
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Zespół Szkół Społecznych 
w Wołowie utworzony został 
z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Inicjatywa Samorządowa Ra-
zem” w Wołowie. Obecnie 
uczy się tu 360 uczniów. W Ze-
spole Szkół jest 27 klas, 
z czego 15 klas szkoły podsta-
wowej i trzy klasy liceum 
ogólnokształcącego.  

Od początku 2008 roku 
szkoła podstawowa działa 
w nowo wyremontowanym 
budynku przy ulicy Zaułek Zie-
lony 20.  

W realizacji zamierzeń dy-
daktyczno-wychowawczych 
i opiekuńczych szkoły kadra 
kieruje się sprawdzonymi już 
metodami i formami pracy pe-
dagogicznej. Jest otwarta  
na wymogi współczesności 
oraz prowadzi takie działania, 
by jej absolwenci byli świadomi 
przynależności Polski do Unii 

Europejskiej, jak przekazuje  
przedstawiciel szkoły. 

Potwierdzeniem bardzo do-
brze zrealizowanych zadań są 
osiągnięcia uczniów w różnych 
dziedzinach. - Nasza szkoła 
dzięki wysokim wynikom 
sprawdzianu i egzaminów po-
zwala spełniać marzenia. Stwa-
rzamy warunki do rozwijania 
zainteresowań i talentów - opi-
sują. W szkole podstawowej 
uczniowie mają obowiązkową 
naukę tańca i zajęcia szachowe. 

Panuje tu przyjazny klimat 
ukierunkowany na indywidu-
alny rozwój każdego ucznia. 

Motto wyóżnionej w plebi-
scycie szkoły brzmi: „Wycho-
wanie to przykład i miłość, nic 
więcej’’ i pozwala ono tutje-
szym uczniom czuć się 
w szkole, jak w  domu.  

- Naszym celem jest eduka-
cja pozostawiająca trwały ślad 
i widoczne rezultaty w dalszej 
przyszłości młodego czło-
wieka – podkreślają. 

Szkoła Podstawowa w Krzy-
wej imienia 10 Brygady Kawa-
lerii Pancernej położona jest 
na terenie gminy Chojnów. 
Funkcję dyrektora szkoły nie-
przerwanie od 1999 roku 
pełni Jolanta Bekaluk - Pyrz. 
Patronem szkoły od 2006 
roku jest 10. Brygada Kawale-
rii Pancernej.  

Szkoła zapewnia swoim 
uczniom pomoc we wszech-
stronnym rozwoju w wymia-
rze intelektualnym, psychicz-
nym i społecznym. Zapewnia 
również pomoc psycholo-
giczną i pedagogiczną.  

Misją szkoły jest uczenie 
wzajemnego szacunku 
i uczciwości jako postawy ży-
cia w społeczeństwie i w pań-
stwie w duchu przekazu dzie-
dzictwa kulturowego i kształ-
towania postaw patriotycz-

nych, a także budowanie po-
zytywnego obrazu szkoły po-
przez kultywowanie i tworze-
nie jej tradycji.  

Misją szkoły jest także 
przeciwdziałanie pojawianiu 
się zachowań ryzykownych, 
kształtowanie postawy odpo-
wiedzialności za siebie i in-
nych oraz troska o bezpie-
czeństwo uczniów, nauczy-
cieli i rodziców.  

Szkoła Podstawowa 
w Krzywej dąży do przygoto-
wania uczniów do efektyw-
nego funkcjonowania w życiu 
społecznym oraz podejmo-
wania samodzielnych decyzji 
- ciągle jednak w pożądanym 
poczuciu odpowiedzialności 
za własny rozwój.  

Mocną stroną naszej zwy-
cięskiej szkoły jest wspaniała 
kadra. To miłośnicy swojej 
pracy, specjaliści, nieocenieni 
pracownicy administracji 
i obsługi, a także oddani ro-
dzice, którym zależy na do-
bru dzieci i szkoły. Dzięki 
wspólnej życzliwości, zrozu-
mieniu, otwartości i zaanga-
żowaniu w tej placówce 
uczniowie realizują swoje pa-
sje i zamierzenia, promując 

szkołę w wielu konkursach: 
wiedzy, wokalnych, tanecz-
nych, w zawodach - na szcze-
blu szkolnym, ale również wo-
jewódzkim i ogólnopolskim, 
odnosząc znaczące sukcesy.  

Szkoła zrealizowała oraz 
nadal realizuje szereg projek-
tów i programów, jak między 
innymi Aktywna tablica, za-
czytani.org.pl, Trzymaj 
formę, WF z awf, SKS, ak-
tywne przerwy – taneczne 
przerwy czy Laboratoria Przy-
szłości. Ponadto brała udział 
w wielu projektach unijnych, 
pozyskując środki na doposa-
żenie oraz zajęcia rozwijające 
dla uczniów.  

Dzięki swoim osiągnięciom 
Szkoła Podstawowa w Krzy-
wej im. 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej została nomino-
wana w naszym plebiscycie 
edukacyjnym i dzięki wspar-
ciu sympatyków zajęła I miej-
sce w całym województwie. 
- Nasza szkoła jest jedną wspa-
niałą wielką rodziną, w której 
każde dziecko i każdy uczeń 
czuje się docenione, co 
sprzyja atmosferze zaufania 
i szacunku – mówi przedsta-
wiciel docenionej placówki. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Szkołą Roku została Szkoła 
Podstawowa w Krzywej im. 
10. Brygady Kawalerii Pan-
cernej (Krzywa 52). Jej mi-
sją jest uczenie wzajemne-
go szacunku i uczciwości. 

SP w Krzywej imienia 10 Brygady Kawalerii Pancernej
KATEGORIA: SZKOŁA ROKU- I miejscePREZENTACJA LAUREATÓW

Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Jana Apostoła i Ewangeli-
sty w Oleśnicy istnieje 
od 2004 roku. Placówka ta zo-
stała założona dzięki życzli-
wości burmistrza i radnych 
oleśnickich na bazie likwido-
wanej Szkoły Podstawowej nr 
9. Od roku 2006 roku organem 
prowadzącym i dyrektorem 
szkoły jest mgr inż. Marian 
Jankiewicz. 

„Nasze działania i plany, 
które realizujemy w życiu 
szkolnym, dyktowane są chę-
cią spełniania potrzeb uczniów 
oraz oczekiwań rodziców. Ka-
meralna atmosfera sprzyja bu-
dowaniu zintegrowanego spo-
łeczeństwa uczniowskiego i na-
uczycielskiego opartego na po-
rozumieniu, rzetelnym przeka-
zywaniu wiedzy oraz na budze-
niu poczucia bezpieczeństwa 
u dzieci” – czytamy na stronie 
placówki.  

Katolicka Szkoła Podsta-
wowa przy Północnej 16 to 
szkoła skuteczna i bezpieczna, 
która stawia na młode pokole-
nia, dba o rodzinną atmosferę 
oraz optymalne warunki roz-
woju dzieci. Wykorzystują wie-
dzę i doświadczenie, by je 
wspomóc na starcie i nauczyć, 
jak przez wpojone mu wartości 
i naukę inwestować w przy-
szłość. W szkole realizowanych 
jest szereg projektów i progra-
mów edukacyjnych wykorzy-

stujących atrakcyjne metody 
nauczania. Realizowane są też 
akcje społecznościowe kształ-
tujące w dzieciach samodziel-
ność i empatię. W swoich pro-
gach szkoła gości wolontariu-
szy z odległych krajów, którzy 
przybliżają uczniom swoją kul-
turę oraz prowadzą zajęcia w ję-
zyku angielskim. Podczas zajęć 
lekcyjnych wykorzystywane są 
nowoczesne narzędzia, w tym 
tablety, komputery, tablice in-
teraktywne, rzutniki.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Katolicka Szkoła Podsta-
wowa im. św. Jana Apostoła 
I Ewangelisty (Oleśnica, 
Północna 16) uplasowała 
się na drugiej pozycji 
w rankingu wojewódzkim 
w naszym plebiscycie. 

Szkoła Podstawowa w Krzywej imienia 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

Katolicka Szkoła Podstawowa
KATEGORIA: SZKOŁA ROKU- II miejsce KATEGORIA: SZKOŁA ROKU- III miejsce

Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

Katolicka Szkoła Podstawowa, Oleśnica

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Trzecie miejsce w kategorii 
Szkoła Roku zajął Zespół 
Szkół Społecznych w Woło-
wie (Zaułek Zielony 20). To 
przyjazna szkoła ukierun-
kowana na indywidualny 
rozwój każdego ucznia.
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Centrum Języka Niemiec-
kiego Kastel&Germany dla 
medyków wraz z zespołem 
profesjonalnych lektorek i lek-
torów specjalizuje się w na-

uczaniu języka niemieckiego, 
które skierowane jest wyłącz-
nie do konkretnych odbior-
ców z branży medycznej. Na-
uka języka w CJN K&G została 
oparta na autorskim progra-
mie stworzonym z myślą o le-
karkach i lekarzach, student-
kach i i studentach medycyny. 
Zajęcia mogą być realizowane 
stacjonarnie i online. 

Dyrektorce CJN Annie Ka-
stelik, autorce podręcznika 
„Wywiad lekarski, trening lek-
sykalno gramatyczny” wyda-
nego wraz z lekarką Anna Mru-

galla we współpracy z wydaw-
nictwem PZWL, udało się stwo-
rzyć wyjątkowe miejsce dla 
medyków, w którym pracowni-
ków oraz jego słuchaczki i słu-
chaczy łączy specjalizacja. 

Warto podkreślić, że poza 
wykwalifikowanym zespołem 
lektorów do współpracy i kon-
sultacji merytorycznych zapro-
szeni zostali lekarze i lekarki 
weryfikujący poprawność 
przygotowywanych materia-
łów oraz projektów specjal-
nych, które współprowadzą 
z CJN K&G.

Centrum Edukacji English Me 
odnosi sukcesy na rynku edu-
kacyjnym już od kilku lat. 
Od początku swojej działalno-
ści oferuje zajęcia na różnych 
poziomach zaawansowania, 
poczynając od dzieci w wieku 
6 lat a kończąc na pomocy stu-
dentom.  

W ofercie zwycięskiej 
szkoły znaleźć można zajęcia 
z zakresu języków obcych 
oraz przedmiotów szkolnych. 
Nieustannie rozwija swoją 
ofertę, aby trafić do coraz szer-
szego grona osób, które chcą 
pracować nad doskonaleniem 
swoich umiejętności. - Obec-
nie oferujemy lekcje z przed-
miotów szkolnych: matema-
tyki, języka polskiego, WOS-u, 
geografii, historii, biologii, 
chemii i fizyki oraz języków 
angielskiego, hiszpańskiego, 
włoskiego, francuskiego, nie-

mieckiego, języka polskiego 
dla obcokrajowców, rosyj-
skiego, szwedzkiego, norwe-
skiego czy koreańskiego. Przy-
gotowują między innymi  
ósmoklasistów, którzy będą 
musieli zmierzyć się z czeka-
jącym ich egzaminem podsu-
mowującym naukę w szkole 
podstawowej, maturzystów 
oraz studentów – mówi przed-
stawiciel docenionej w na-
szym plebiscycie placówki. 

Najczęściej realizowane są 
tu zajęcia indywidualne, co po-
zwala w pełni wykorzystać lek-
cję i z czasem wypracować naj-
efektywniejsze metody działa-
nia, tak aby dotychczasowe 
kłopoty odeszły w niepamięć. 
- Polecamy to rozwiązanie 
uczniom przygotowującym się 
do egzaminu bądź zaliczenia – 
dodaje przedstawiciel. Ponadto 
swoim uczniom proponują 
również zajęcia grupowe, które 
są idealnym rozwiązaniem dla 
tych, którzy mają podobne cele 
i chcą wspólnie je realizować.  

W roku 2020, kiedy zajęcia 
zdalne stały się koniecznością 
dla wszystkich polskich 
uczniów, Centrum Edukacji 
English Me postanowiło odcza-

rować ich złą sławę. - Wiemy, że 
były one wyzwaniem dla nie-
jednego nauczyciela, na co 
wpłynęła liczba osób obecnych 
na lekcji bądź brak doświadcze-
nia w zakresie nauczania zdal-
nego. Jednak konieczność 
transformacji nie zniechęciła 
nas – mówią. Aby udowodnić, 
że lekcje online nie są takie 
straszne, jak je malują, opraco-
wali sposób na ich urozmaice-
nie i wykorzystanie tej niezna-
nej dotąd formy. I dziś śmiało 
mogą stwierdzić, że udało Im 
się to. - Proporcja osób korzy-
stających w tej chwili z zajęć on-
line w porównaniu do tych ko-
rzystających z lekcji stacjonar-
nych to 20:1. Zgodnie twier-
dzimy, że forma online nie 
tylko może zastąpić lekcje tra-
dycyjne, lecz także jest bardziej 
urozmaicona i lepiej odpo-
wiada na potrzeby dzisiejszych 
uczniów – zapewniają. 

Prowadzący lekcje w Cen-
trum Edukacji to osoby zapo-
znane z programem realizowa-
nym w szkołach podstawo-
wych i ponadpodstawowych. 
Każda z osób pracujących 
w tym miejscu cechuje się sta-
rannością, ambicją i chęcią 

przekazania wiedzy, w jak naj-
lepszy sposób. Są to osoby do-
świadczone w zakresie udzie-
lania lekcji, pragnące nieustan-
nie rozwijać się w tym zakresie. 
To dlatego każde zajęcia cha-
rakteryzują się różnorodnością 
i angażują ucznia na wielu 
płaszczyznach. - Razem z na-
szym zespołem w ciągu ostat-
nich trzech lat pomogliśmy po-
nad 650 uczniom zmierzyć się 
z własnymi założeniami i osią-
gnąć wymarzony wynik na eg-
zaminach. To potwierdza, że 
przykładny i dobrze dobrany 
prowadzący to niezwykle 
istotny element w drodze 
do sukcesu na polu edukacyj-
nym. Nie tylko wytłumaczy 
trudne zagadnienia i pomoże 
w ich opanowaniu, lecz także 
zachęci do dalszego odkrywa-
nia i samorealizacji – mówi 
przedstawiciel. 

Jednak rozwój centrum 
na tym się nie kończy. Stale do-
kształcają się w zakresie przy-
gotowania zajęć, zapoznają się 
z najnowocześniejszymi bada-
niami dotyczącymi przyswaja-
nia wiedzy i korzystania z niej 
oraz przygotowują autorskie 
materiały dodatkowe.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Pierwsze miejsce w katego-
rii Szkoła Językowa Roku 
zajęło Centrum Edukacji 
English Me z Wrocławia 
(Szczytnicka 32/34/12). 

Oto nasz numer 1 - Centrum Edukacji English Me
KATEGORIA: SZKOŁA JĘZYKOWA ROKU- I miejscePREZENTACJA LAUREATÓW

Better Call Paul to nowocze-
sna szkoła językowa, w której 
lektorzy i native speakerzy 
skutecznie przekazują wiedzę 
teoretyczną i praktyczną ję-
zyka obcego dla osób w każ-
dym wieku i z różnym pozio-
mem zaawansowania. A to 
wszystko w formie zajęć gru-
powych lub indywidualnych, 
prowadzonych w sposób tra-
dycyjny, wirtualny albo też  
hybrydowy.  

Zajęcia w Better Call Paul 
prowadzone są na podstawie 
własnej metodyki nauczania. 
Są nieszablonowe, wciąga-
jące, pełne zaangażowania 
lektorów, a co najważniejsze -  
efektywne.  

Wyróżnikami tej szkoły są 
przede wszystkim indywidu-
alne podejście do każdego 
ucznia bez względu na po-
ziom zaawansowania, profe-
sjonalizm w praktyce, własne 

metody nauczania i autorskie 
kursy, połączenie nauki z za-
bawą oraz wykorzystywanie 
gier i zabaw edukacyjnych, ru-
chowych i muzycznych.  

Podczas zajęć lektorzy pra-
cują tak, aby uczniowie już 
od początku mogli poczuć się 
swobodnie i komfortowo. 
Kursy prowadzone są bowiem 
w bardzo energiczny sposób, 
z pełnym zaangażowaniem 
lektora, stwarzając przy tym 
jak najwięcej możliwości 

do aktywnego uczestnictwa 
w praktycznej nauce języka.  

Wykorzystywane są nowo-
czesne narzędzia multime-
dialne i innowacyjne oraz kre-
atywne rozwiązania.  

Better Call Paul to szkoła ję-
zykowa wprowadzająca świe-
żość oraz innowacyjność na bo-
lesławieckim rynku usług szko-
leniowych, a w dodatku to je-
dyna szkoła językowa z re-
gionu, która zajęła tak wysokie 
miejsce w naszym plebiscycie.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Better Call Paul - Paweł 
Skokuń (Bolesławiec, Da-
szyńskiego 29) to szkoła ję-
zykowa, która zajęła II 
miejsce w całym woje-
wództwie w kategorii Szko-
ła Językowa Roku. 

Centrum Edukacji English Me, Wrocław

Kastel&Germany Centrum Niemieckiego Kursy FSP

Better Call Paul - Paweł Skokuń
KATEGORIA: SZKOŁA JĘZYKOWA ROKU- II miejsce KATEGORIA: SZKOŁA JĘZYKOWA ROKU- III miejsce

Kastel&Germany. Fachowy niemiecki

Better Call Paul - Paweł Skokuń, Bolesławiec

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Trzecie miejsce należy 
do Kastel&Germany Cen-
trum Niemieckiego Kursy 
FSP (Wrocław, Świeradow-
ska 4/7). To wyjątkowe 
miejsce stworzone dla osób 
związanych z medycyną.



17Gazeta Wrocławska 
Czwartek, 16.02.2023 PLEBISCYT A

Karkonoska Akademia Nauk 
Stosowanych w Jeleniej Górze 
jest autonomiczną publiczną 
uczelnią wyższą, która gwa-
rantuje systematyczny wzrost 
poziomu jakości świadczo-
nych usług edukacyjnych dla 
studentów i otoczenia ze-
wnętrznego, kształcenie wy-
soko wykwalifikowanych spe-
cjalistów poszukiwanych 
na rynku pracy. Posiada no-
woczesne zaplecze dydak-
tyczno-laboratoryjne uloko-
wane w urokliwym kampusie 
uczelnianym, w którym znaj-
dują się m.in. jedna z najno-
wocześniejszych bibliotek 
na Dolnym Śląsku, kryta pły-
walnia, hala sportowa z boga-
tym zapleczem rekreacyjnym, 
profesjonalne studio radiowe, 
specjalistyczne laboratorium 
chemiczne, kryminalistyczne 
oraz monoprofilowe centrum 
symulacji medycznej. Wypo-

sażenie dydaktyczno-labora-
toryjne KANS pozwala na pro-
wadzenie wieloprofilowych 
prac badawczych. 

Kształcenie w Karkonoskiej 
Akademii Nauk Stosowanych 
opiera się na przygotowaniu ab-
solwentów do pracy zawodo-
wej, kierując się poszanowa-
niem praw człowieka i jego 
wartości oraz zasadami kultury 
relacji międzyludzkich. Kształ-
cenie nastawione jest na kie-
runki cieszące się dużym zain-

teresowaniem wśród młodych 
ludzi. Są to kierunki przyszło-
ściowe i pozwalające znaleźć 
dobrze płatne zatrudnienie 
w szybkim czasie po ukończe-
niu studiów.   

- Przyjazna atmosfera oraz 
wysoko wykwalifikowana ka-
dra dydaktyczna są naszymi 
atutami. Innowacyjność metod 
nauczania w procesie kształce-
nia opiera się w dużej mierze 
o indywidualizm w podejściu 
do studentów - zapewniają.

Wyższa Szkoła Kształcenia Za-
wodowego od ponad 20 lat 
z sukcesem kształci ludzi ak-
tywnych zawodowo. Misją tej 
uczelni jest zapewnienie otwar-
tego i nieograniczonego do-
stępu do edukacji i wysokiej ja-
kości oferowanego nauczania. 
Szeroka oferta studiów pozwala 
na zdobycie wymaganych kwa-
lifikacji, a także poszerzanie 
wiedzy i kompetencji. 

Chlubą uczelni jest wykwa-
lifikowana kadra naukowo-dy-
daktyczna, która zapewnia stu-
dentom wysoki poziom kształ-
cenia. Swoją wiedzą dzieli się 
grono ponad 400 wykładow-
ców, w tym uznani profesoro-
wie czołowych zagranicznych 
uniwersytetów będący eksper-
tami oraz praktykami w swoich 
dziedzinach. 

Kształcenie odbywa się 
w wygodnej i efektywnej for-
mie online. Dzięki innowacyj-

nej platformie edukacyjnej 
studenci mają możliwość na-
uki z dowolnego miejsca 

i w dogodnym dla siebie cza-
sie oraz korzystania z kom-
pleksowych materiałów dy-

daktycznych przez cały czas 
studiów. Nowoczesne podej-
ście do edukacji daje możli-

wość realizacji kilku kierun-
ków równolegle bez wycho-
dzenia z domu. 

Dokumenty wydawane 
przez Wyższą Szkołę Kształce-
nia Zawodowego są honoro-
wane na terenie Polski oraz 
Unii Europejskiej, umożliwia-
jąc absolwentom skuteczne 
odnalezienie się i zwiększenie 
swojej konkurencyjności 
na wymagającym rynku 
pracy. 

Uczelnia jest wpisana 
do rejestru szkół wyższych 
RAD-on pod numerem 208, 
pozwalając na zdobycie kwa-
lifikacji zgodnych z ministe-
rialnymi wymogami. Certyfi-
kat Jakości ISO 9001:2015 po-
twierdza, że kształcenie 
na uczelni prowadzone jest 
zgodnie z międzynarodo-
wymi standardami jakości. 
Ponadto Wyższa Szkoła 
Kształcenia Zawodowego 
wpisana jest do Rejestru In-
stytucji Szkoleniowych i po-
maga słuchaczom w procesie 
uzyskania dofinansowania 
studiów przez urzędy pracy 
oraz zapewnia wsparcie 
przy uzyskaniu dotacji dla 
firm i szkół.

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Pierwsze miejsce w rankin-
gu wojewódzkim w katego-
rii Uczelnia Roku zajęła 
Wyższa Szkoła Kształcenia 
Zawodowego (Wrocław, pl. 
Powstańców Śląskich 
1/201).

Wygrała Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
KATEGORIA: UCZELNIA ROKU - I miejscePREZENTACJA LAUREATÓW

Collegium Humanum to 
uczelnia o międzynarodo-
wym wymiarze kształcenia 
oraz pierwsza i dotychczas je-
dyna polska uczelnia, która 
uruchomiła filię w Azji. Jak 
przekazuje, ponadnarodo-
wość wspólnoty nauczających 
i studiujących na Collegium 
Humanum stanowi o jej sile, 
afirmuje różnorodność oraz 
wspiera wszechstronną 
współpracę w ramach do-
brego sąsiedztwa. 

Doceniona w naszym wiel-
kim plebiscycie edukacyjnym 
uczelnia swoją siedzibę ma 
w stolicy Dolnego Śląska, czyli 
we Wrocławiu.  

I to właśnie Collegium Hu-
manum - Szkoła Główna Me-
nedżerska znajdująca się 
przy ulicy Oławskiej 11 dzięki 
głosom naszych Czytelników 
została uznana za jedną z naj-
lepszych uczelni w całym wo-
jewództwie.  

W ich atrakcyjnej ofercie 
edukacyjnej znajdują się najpo-
pularniejsze kierunki studiów 
gwarantujące rozwój intelektu-
alny i osobisty oraz dające re-
alne szanse na aktualnym 
rynku pracy. 

Zapraszają studentów 
na studia stacjonarne i studia 
niestacjonarne we Wrocławiu 
na nowoczesnej uczelni, cie-
szącej się dużą popularnością 

zarówno wśród osób rozpoczy-
nających swoją przygodę ze 
szkolnictwem wyższym, jak 
i osób rekrutujących na studia 
podyplomowe. Odpowiedni 
wybór ścieżki kształcenia to 
jedna z najważniejszych rzeczy 
w życiu. „Aby mieć pewność 
dobrego wyboru, sprawdź kie-
runki studiów w naszej 
uczelni”, czytamy na ich oficjal-
nej stronie. 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Collegium Humanum - 
Szkoła Główna Menedżer-
ska (Wrocław, Oławska 11) 
to uczelnia, która zajęła 
drugie miejsce w naszym 
plebiscycie edukacyjnym. 

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, Wrocław

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, Jelenia Góra

A na II miejscu Collegium Humanum
KATEGORIA: UCZELNIA ROKU - II miejsce KATEGORIA: UCZELNIA ROKU - III miejsce

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska 

Urszula Szarlej-Kuczyńska
urszula.szarlej@polskapress.pl

Karkonoska Akademia Na-
uk Stosowanych (Jelenia 
Góra, Lwówecka 18) to pla-
cówka, która zajęła III miej-
sce w kategorii Uczelnia 
Roku. 1 lipca obchodzić bę-
dzie swoje 25-lecie. 
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WSZYSCY LAUREACI PLEBISCYTU
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA 

Wrocław Alicja Średzka, Przedszkole Niepubliczne Mały Twórca, Wrocław 
Jelenia Góra Katarzyna Fąfrowicz, Niepubliczne Przedszkole Tuptuś, Jelenia Góra 
Legnica Renata Głowacka, Przedszkole Niepubliczne Tęczowy Zakątek, Legnica 
Wałbrzych Agnieszka Figiel, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Wałbrzych 
powiat bolesławiecki Aleksandra Fajkowska, Niepubliczne Przedszkole integracyjne mali odkrywcy Anna Rak, Bolesławiec 
powiat dzierżoniowski Anna Korkus, Przedszkole nr 2 Integracyjne Publiczne, Dzierżoniów 
powiat głogowski Gabriela Kędziora, Przedszkole Publiczne nr 10 Sto Pociech, Głogów 
powiat górowski Natalia Borysowska, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie, Czernina 
powiat jaworski Małgorzata Węsek, Przedszkole Samorządowe w Bolkowie, Bolków 
powiat kamiennogórski Marta Pawlikowska, Zespół Szkół Specjalnych, Kamienna Góra 
powiat karkonoski Natalia Markowiak, Przedszkole Publiczne Kolorowa Kraina, Janowice Wielkie 
powiat kłodzki Anna Górna, Przedszkole Niepubliczne Gromadka Niedźwiadka, Polanica-Zdrój 
powiat legnicki Justyna Łabuz, Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, Miłkowice 
powiat lubański Joanna Kozina, Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu, Lubań 
powiat lubiński Aleksandra Nowak, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Lubin 
powiat lwówecki Izabella Maj, Przedszkole Montessori Monte Jedenastka, Lwówek Śląski 
powiat milicki Klaudia Stępień, Przedszkole Niepubliczne Świat Malucha, Milicz 
powiat oleśnicki Martyna Mak, Przedszkole Publiczne Zielone Ogrody, Oleśnica 
powiat oławski Sabina Krawiec, Miejskie Przedszkole nr 2 w Oławie, Oława 
powiat polkowicki Dorota Bożek-Chrobak, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie, Chocianów 
powiat strzeliński Karolina Stefańczyk, Przedszkole Parkowe, Krzepice 
powiat średzki Anna Konopczak-Beck, Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Lutynia, Lutynia 
powiat świdnicki Urszula Szubert, Publiczne Przedszkole w Bystrzycy Dolnej, Bystrzyca Dolna 
powiat trzebnicki Barbara Syrnik, Leśne Przedszkole Akademia Bystrzaka, Oborniki Śląskie 
powiat wałbrzyski Aneta Chlastawa, Przedszkole Uzdrowiskowe Tu Mieszka Bajeczka, Szczawno-Zdrój 
powiat wołowski Monika Lorek, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Brzeg Dolny 
powiat wrocławski Laura Anioł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, Smolec 
powiat ząbkowicki Anna Wasilewska, Przedszkole Niepubliczne Skaczące Nutki, Olbrachcice Wielkie 
powiat zgorzelecki Kinga Koniuszewska, Przedszkole Publiczne w Sulikowie, Sulików 
powiat złotoryjski Paulina Sobol, Niepubliczne Przedszkole Pępek Świata, Złotoryja 

NAUCZYCIEL KLAS 0-III 
Wrocław Justyna Mazurek, Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO Wrocław, Wrocław 
Jelenia Góra Patrycja Turczyńska, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Jelenia Góra 
Legnica Paulina Tomilicz-Burzyńska, Szkoła Podstawowa nr 9, Legnica 

Wałbrzych Barbara Dawiec, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, Wałbrzych 
powiat bolesławiecki Katarzyna Dul-Korycka, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej, Dąbrowa Bolesławiecka 
powiat dzierżoniowski Żaneta Prokop, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie, Bielawa 
powiat głogowski Lilianna Oling, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu, Przedmoście 
powiat górowski Alicja Hajczewska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze, Góra 
powiat jaworski Patrycja Rzepka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze, Jawor 
powiat kamiennogórski Sylwia Fryzowicz, Zespół Szkół Specjalnych, Kamienna Góra 
powiat karkonoski Barbara Czapla, Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu, Karpacz 
powiat kłodzki Kinga Rogoza, Zespół Edukacyjny, Włodowice 
powiat legnicki Joanna Sawicka, Szkoła Podstawowa w Okmianach, Okmiany 
powiat lubański Marta Krawczyk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu, Lubań 
powiat lubiński Ewa Hnatkiewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ścinawa 
powiat lwówecki Anna Nadolska, Szkoła Podstawowa Specjalna Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
 w Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski 
powiat milicki Marta Kupis, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Milicz 
powiat oleśnicki Joanna Szul-Knapek, Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy, Oleśnica 
powiat oławski Ewelina Wybieralska, Szkoła Podstawowa nr 3, Jelcz-Laskowice 
powiat polkowicki Karolina Możdżanowska, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa, Polkowice 
powiat strzeliński Małgorzata Kozuń, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego, Strzelin 
powiat średzki Roksana Buchowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lutyni, Lutynia 
powiat świdnicki Wioletta Dziedzic, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, Żarów 
powiat trzebnicki Magdalena Sadkowska, Szkoła Podstawowa w Masłowie, Masłów 
powiat wołowski Katarzyna Kluza, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brzegu Dolnym, Brzeg Dolny 
powiat wrocławski Anna Salamon, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie, Żórawina 
powiat ząbkowicki Elżbieta Tkaczyńska, Szkoła Podstawowa nr 1, Ząbkowice Śląskie 
powiat zgorzelecki Iwona Kaczor, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza, Zgorzelec 
powiat złotoryjski Katarzyna Jesionka, Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego, Wojcieszów 

NAUCZYCIEL KLAS IV-VIII 
Wrocław Jakub Bielawski, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Wrocław 
Jelenia Góra Ewelina Czupajło, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 
Legnica Adrian Sielicki, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak, Legnica 
Wałbrzych Artur Marlinga, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Wałbrzych 
powiat bolesławiecki Joanna Jędrzejczyk-Szymańska, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej,  
 Dąbrowa Bolesławiecka 
powiat dzierżoniowski Ireneusz Lutz, Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie, Bielawa 

Katarzyna Fąfrowicz Renata Głowacka Agnieszka Figiel Aleksandra Fajkowska Anna Korkus Gabriela Kędziora 

Natalia Borysowska Małgorzata Węsek Natalia Markowiak Anna Górna Joanna Kozina Aleksandra Nowak 

Klaudia Stępień Sabina Krawiec Aneta Chlastawa Monika Lorek Laura Anioł Kinga Koniuszewska 

Justyna Mazurek Patrycja Turczyńska Paulina Tomilicz-Burzyńska Barbara Dawiec Sylwia Fryzowicz Barbara Czapla 
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powiat głogowski Dominika Szumińska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, Jerzmanowa 
powiat górowski Elżbieta Berus-Panek, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego, Góra 
powiat jaworski Magdalena Pokrywa, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Jawor 
powiat kamiennogórski Beata Ziółkowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie, Marciszów 
powiat karkonoski Anita Sawicz, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Łomnica 
powiat kłodzki Natalia Muczyńska, Zespół Edukacyjny Włodowice, Włodowice 
powiat legnicki Monika Rajczakowska, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach, Rzeszotary 
powiat lubański Aleksandra Przygoda, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg św. Jakuba w Lubaniu, Lubań 
powiat lubiński Katarzyna Węglińska, Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. Broni Stanisława Maczka, Lubin 
powiat lwówecki Magdalena Borkowska, Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej, Wleń 
powiat milicki Paweł Sorbicki, Szkoła Podstawowa nr 2, Milicz 
powiat oleśnicki Iwona Cybulska Kania, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich, Oleśnica 
powiat oławski Aleksandra Warchoł, Zespół Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie, Oława 
powiat polkowicki Barbara Adamowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach, Polkowice 
powiat strzeliński Jolanta Lech, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej, Prusy 
powiat średzki Agnieszka Suchoń-Muzyka, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym, Ujazd Dolny 
powiat świdnicki Żaneta Król, Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Marcinowicach, Marcinowice 
powiat trzebnicki Wioleta Drząszcz, Szkoła Podstawowa im. H Sienkiewicza, Prusice 
powiat wałbrzyski Agata Gierczak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej, Kowalowa 
powiat wałbrzyski Agata Nowicka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika, Boguszów-Gorce 
powiat wołowski Małgorzata Brzezicka, Zespół Szkół Społecznych, Wołów 
powiat wrocławski Sylwia Kopczyk, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach, Ratowice 
powiat ząbkowicki Michał Żygadło, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Ciepłowodach, Ciepłowody 
powiat zgorzelecki Bartosz Och, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu, Szkoła Podstawowa 
  im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie, Zgorzelec 
powiat złotoryjski Klaudia Zakrzewska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi, Złotoryja 

NAUCZYCIEL SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 
Wrocław Agnieszka Bednarska, Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego, Wrocław 
Jelenia Góra Arkadiusz Dobrosielski, Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej, Jelenia Góra 
Legnica Monika Bakowska, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego, Legnica 
Wałbrzych Kamila Wybraniec, Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera, Wałbrzych 
powiat bolesławiecki Kazimiera Bukowska, II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka, Bolesławiec 
powiat dzierżoniowski Lesław Sobolewski, Zespół Szkół nr 1 im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 
powiat dzierżoniowski Adrian Kwiatek, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 
powiat głogowski Andrzej Waga, Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, Głogów 
powiat górowski Karolina Sidorowicz, Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego, Góra 
powiat jaworski Stanisław Osowski, I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I, Jawor 

powiat kamiennogórski Adrianna Gęborys, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Kamienna Góra 
powiat karkonoski Marcin Barbarowicz, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Szklarska Poręba 
powiat kłodzki Magdalena Strychaniecka, Regionalna Szkoła Turystyczna im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju, 
  Polanica-Zdrój 
powiat lubański Adam Kosobucki, Dolnośląski Zespól Szkół, Biedrzychowice 
powiat lubiński Kamila Skowrońska-Gromek, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, Lubin 
powiat lwówecki Elżbieta Ziemniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski 
powiat milicki Krzysztof Krystek, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki, Milicz 
powiat oleśnicki Elżbieta Szramiak, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze,  
 Twardogóra 
powiat oławski Blandyna Rosół-Niemirowska, Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie, Oława 
powiat polkowicki Małgorzata Tarasiuk, Zespół Szkół w Chocianowie, Chocianów 
powiat strzeliński Agnieszka Nowotyńska, Liceum Ogólnokształcace im. Marii Skłodowskiej-Curie, Strzelin 
powiat średzki Joanna Olczyk, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej, Środa Śląska 
powiat średzki Magdalena Malyga, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, Środa Śląska 
powiat świdnicki Magdalena Czerniatowicz, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, Świdnica 
powiat trzebnicki Mateusz Grzesiak, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy im. Piotra Włostowica, Trzebnica 
powiat wałbrzyski Dorota Skrabka, Szkoła Podstawowa nr 2, Głuszyca 
powiat wołowski Michał Olko, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Wołów 
powiat wrocławski Teresa Stachowiak, PZS nr 1 w Krzyżowicach, Krzyżowice 
powiat ząbkowicki Anna Roman, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, Ząbkowice Śląskie 
powiat zgorzelecki Sylwia Kołodziejczyk, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zgorzelec 
powiat złotoryjski Barbara Droń, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi, Złotoryja 

NAUCZYCIEL AKADEMICKI 
1 miejsce Andrzej Dyszewski, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 
2 miejsce Paweł Andrzejczyk, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Legnica 
2 miejsce dr n. med. Joanna Żółtańska, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Legnica 

DYREKTOR PLACÓWKI EDUKACYJNEJ 
1 miejsce Hanna Hajzak-Janda, Publiczne Przedszkole Wedanek, Żerniki Wrocławskie 
2 miejsce Joanna Krassowska, Przedszkole Zielone w Lubinie, Lubin 
3 miejsce Antonina Migacz, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Wrocław 

PRZEDSZKOLE ROKU 
Wrocław Cogito, Wrocław, Monterska 6 
Jelenia Góra Niepubliczne Przedszkole Bajka w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, Józefa Piłsudskiego 15 
Legnica Żłobek i Przedszkole Domkowo Przestrzeń Dobrego Rozwoju, Legnica, Izerska 36/17 

PLEBISCYT A

Joanna Sawicka Ewa Hnatkiewicz Marta Kupis Joanna Szul-Knapek Ewelina Wybieralska Karolina Możdżanowska 

Roksana Buchowska Magdalena Sadkowska Katarzyna Kluza Anna Salamon Katarzyna Jesionka Jakub Bielawski 

Ewelina Czupajło Adrian Sielicki Dominika Szumińska Magdalena Pokrywa Natalia Muczyńska Monika Rajczakowska 

Aleksandra Przygoda Aleksandra Warchoł Agata Gierczak Małgorzata Brzezicka Sylwia Kopczyk Michał Żygadło 
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Wałbrzych Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia w Wałbrzychu, Wałbrzych, Uczniowska 1/2 
powiat bolesławiecki Przedszkole Niepubliczne Im.Kubusia Puchatka w Świętoszowie, 
  Świętoszów, Świerkowa 4 
powiat dzierżoniowski Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Łagiewniki, Jedności Narodowej 38 
powiat głogowski Przedszkole Tęczowe Nutki, Głogów, Wojska Polskiego 14 
powiat górowski Zespół Szkoła Podstawowa I Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, Szkolna 2 
powiat jaworski Przedszkole Specjalne w Jaworze Dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu  
 Umiarkowanym, Znacznym I Głębokim, z Autyzmem Oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, 
 Jawor, Ignacego Paderewskiego 6 
powiat kamiennogórski Pierwsze Prywatne Przedszkole Stokrotka w Kamiennej Górze, Kamienna Góra, Parkowa 3 
powiat karkonoski Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach, Mysłakowice, Ignacego Daszyńskiego 20 
powiat kłodzki Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy, Nowa Ruda- Słupiec, Kłodzka 31/B 
powiat legnicki Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie, Chojnów, Ignacego Krasickiego 1 
powiat lubański Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radostowie Średnim,  
 Radostów Średni, Radostów Średni 54 
powiat lubiński Zielone Przedszkole, Lubin, Polna 27 
powiat lwówecki Przedszkole Montessori Monte Jedenastka, Lwówek Śląski, Malinowskiego 11 
powiat milicki Niepubliczna Placówka Przedszkolna Akademia Przedszkolaka, Wszewilki, Sulmierzycka 37 
powiat oleśnicki Przedszkole Publiczne Zielone Ogrody, Oleśnica, Armii Krajowej 2 
powiat oławski Publiczne Przedszkole w Gaci, Gać, Gać 53 
powiat polkowicki Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie, Przemków, Szkolna 6 
powiat strzeliński Niepubliczne Przedszkole Językowe Mały Odkrywca, Strzelin, Adama Asnyka 7 
powiat średzki Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Lutynia, Lutynia, Kościuszki 48 
powiat świdnicki Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tęczowy Świat PSONI, Świdnica, M. K. Słobódzkiego 28 
powiat trzebnicki Leśne Przedszkole Akademia Bystrzaka, Oborniki Śląskie, Łąkowa 25 
powiat wałbrzyski Przedszkole Fantazja, Boguszów Gorce, Krakowska 16a 
powiat wołowski Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Brzeg Dolny, Adama Mickiewicza 2A 
powiat wrocławski Publiczne Przedszkole Wedanek, Żerniki Wroclawskie, Wrocławska 35 
powiat ząbkowicki Przedszkole Niepubliczne Skaczące Nutki, Olbrachcice Wielkie, Olbrachcice Wielkie 113 
powiat zgorzelecki Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku, Pieńsk, Bolesławiecka 49 

SZKOŁA ROKU 
Wrocław Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Arka, Wrocław-Fabryczna, Stalowowolska 24/26 
Jelenia Góra Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, Lotnictwa 1 
Legnica Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Brzechwy, Legnica, Władysława Grabskiego 5 
Wałbrzych Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Młody Kopernik w Wałbrzychu,  
 Wałbrzych, Obrońców Westerplatte 39 
powiat bolesławiecki Technikum nr 4 w Bolesławcu, Bolesławiec, Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów 2 

powiat dzierżoniowski Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie, Bielawa, os. Włókniarzy 10 
powiat głogowski Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, Jerzmanowa, Głogowska 19 
powiat głogowski Szkoła Podstawowa nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie,  
 Głogów, Mieczysława Niedziałkowskiego 10 
powiat górowski Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze, Góra, Marii Konopnickiej 2 
powiat jaworski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworze, Jawor, Ignacego Paderewskiego 6 
powiat karkonoski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Szklarska Poręba, Górna 29 
powiat kłodzki Szkoła Podstawowa nr 6 im. Unii Europejskiej, Kłodzko, Bohaterów Getta 22 
powiat kłodzki I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, Kłodzko, Wojska Polskiego 11 
powiat legnicki Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej, Krzywa, Krzywa 52 
powiat lubański Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, Olszyna, Wolności 17B 
powiat lubiński Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie, Niemstów, Niemstów 68 
powiat lwówecki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku, Mirsk, Kpt. Stanisława Betleja 32 
powiat milicki Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki, Milicz, Trzenicka 4 
powiat oleśnicki Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Apostoła I Ewangelisty, Oleśnica, Północna 16 
powiat oławski Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy, Bystrzyca,  
 Tadeusza Kościuszki 45 
powiat polkowicki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, Polkowice, Kmicica 23 
powiat strzeliński Szkoła Podstawowa w Zielenicach, Zielenice, Zielenice 26 
powiat średzki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym, Ujazd Górny, Szkolna 6 
powiat świdnicki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi  
 w Strzegomiu, Strzegom, Brzegowa 1 
powiat trzebnicki Szkoła Podstawowa w Masłowie, Masłów, Masłów 228 
powiat wałbrzyski Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Siodle, Nowe Siodło, Nowe Siodło 73 
powiat wołowski Zespół Szkół Społecznych w Wołowie, Wołów, Zaułek Zielony 20 
powiat wrocławski Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej, Wysoka, Chabrowa 99 
powiat złotoryjski Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie,  
 Wojcieszów, Stefana Żeromskiego 8 

SZKOŁA JĘZYKOWA ROKU 
1 miejsce Centrum Edukacji English Me, Wrocław, Szczytnicka 32/34/12 
2 miejsce Better Call Paul - Paweł Skokuń, Bolesławiec, Daszyńskiego 29 
3 miejsce Kastel&Germany Centrum Niemieckiego Kursy FSP, Wrocław, Świeradowska 4/7 

UCZELNIA ROKU 
1 miejsce Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 1/201 
2 miejsce Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, Wrocław, Oławska 11 
3 miejsce Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, Jelenia Góra, Lwówecka 18

PLEBISCYTA

Marcin Barbarowicz Magdalena Strychaniecka Adam Kosobucki Kamila Skowrońska-Gromek Krzysztof Krystek Elżbieta Szramiak 

Blandyna Rosół-Niemirowska Małgorzata Tarasiuk Magdalena Czerniatowicz Mateusz Grzesiak Anna Roman Andrzej Dyszewski 

Bartosz Och Adrianna Gęborys Arkadiusz Dobrosielski Monika Bakowska Lesław Sobolewski Andrzej Waga 

Paweł Andrzejczyk Hanna Hajzak-Janda Joanna Krassowska Antonina Migacz Anna Konopczak-Beck Martyna Mak


