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CHOSZCZNO. Choć oficjalnie Narodowy Dzień Edukacji obchodzić będziemy jutro, to jednak w szkołach
świętują go dzisiaj. Wczoraj po południu w Choszczeńskim Domu Kultury, najlepsi nauczyciele odebrali
dyplomy i nagrody. W przerwie pomiędzy częścią oficjalną, a występem kabaretu, kilkoro z nich
zapytaliśmy o najważniejsze akcenty z minionego roku szkolnego.

Podobnie
jak przed rokiem, także i teraz na zorganizowanej w Choszczeńskim Domu
Kultury gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkali się nauczyciele z
całego powiatu. W stawce tych, których nagradzał burmistrz Choszczna ROBERT ADAMCZYK znalazło się
17 pedagogów z placówek oświatowych naszej gminy: ALINA SZYMAŃSKA (SP nr 1 w Suliszewie), EDYTA
BOGDANOWICZ (Przedszkole nr 1 w Choszcznie), MAGDALENA KIELA (PG w Choszcznie), KRZYSZTOF
BARTOSIK (PG w Choszcznie), BARBARA GRZEJSZCZYK (SP nr 1 w Choszcznie), TATIANA SKRZYPIEC (SP
nr 1 w Choszcznie), ANETTA BIKOWSKA (SP nr 3 w Choszcznie), ADAM LEŚNIAK (SP nr 3 w Choszcznie),
IWONA PIETKIEWICZ (SP w Korytowie), JOLANTA SOLSKA (SP w Sławęcinie), LUCYNA RĄCZKIEWICZ (SP
nr 1 w Suliszewie), DANUTA BARTOS (SP w Zamęcinie), MAGDALENA SIERADZKA (Przedszkole nr 1 w
Choszcznie), URSZULA BŁASZCZYK (Przedszkole nr 1 w Choszcznie), ALEKSANDRA BIRETA (PP nr 2 w
Choszcznie), ALICJA RYNKIEWICZ (PP nr 4 w Choszcznie) i MIROSŁAWA STRZELECKA
(PP nr 5 w Choszcznie). Kilkoro z nich zapytaliśmy o to, jak odbierają
to wyróżnienie oraz co takiego ważnego w ich pracy zawodowej przyniósł
ubiegły rok szkolny.

EDYTA BOGDANOWICZ (Przedszkole nr 1 w Choszcznie - 25 lat w zawodzie)
- Przede wszystkim bardzo rozwijamy skrzydła w kierunku opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi. Cały czas współpracujemy z Wolontariatem
Wielkopolskim, systematycznie rozszerzając gamę prowadzonych zajęć.
Zrealizowaliśmy projekty, na które pozyskaliśmy środki z funduszy
unijnych. Wszyscy zauważamy, że wizytówką naszego systematycznego
rozwoju są wydarzenia, które organizujemy od szczebla gminy aż po
województwo. Jest tego dużo i tu przypomnę, że zaczynaliśmy od
&bdquo;Muzycznej krainy przedszkolaka&rdquo;, a dziś chwalimy się także konkursem
plastycznym dedykowanym dzieciom niepełnosprawnym czy też zabawami z
naszymi oddziałami przedszkolnymi. Nagroda, którą dzisiaj odebrałam jest
wyróżnieniem dla wszystkich moich pracowników, bo zawsze to podkreślam,
że dobry dyrygent nie wystarczy do tego, by orkiestra dobrze zagrała.
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BARBARA GRZEJSZCZYK (SP nr 1 w CHoszcznie - 17 lat w zawodzie)
- Myślę, że wiele moich koleżanek zasłużyło na podobne wyróżnienie i
szczerze mówiąc, gdybym to ja miała wskazać te najaktywniejsze, to
byłoby ich zdecydowanie więcej. W moim przypadku niewątpliwie zdecydował
udany projekt z książkami. Tu przypomnę, że przez kilka miesięcy
rywalizowaliśmy w internetowym konkursie &bdquo;Wsparcie dla bibliotek&rdquo;, który
jesienią ubiegłego roku organizował Empik. Finał tego był taki, że w
styczniu tego roku do naszej biblioteki trafiło tysiąc nowiutkich
książek o wartości 40 tys. zł. Dziś czuję satysfakcję również z tego, że
do wsparcia tej akcji udało mi się zachęcić całe rzesze ludzi, a to
tylko potwierdziło moje przekonanie, że biblioteka nadal jest ważna w
naszym codziennym życiu.

ANETTA BIKOWSKA (SP nr 3 w Choszcznie - 35 lat w zawodzie)
Ja jestem wyjątkową szczęściarą, bo wykonuję zawód, który jest również
moją życiową pasją, więc nigdy nie liczę otrzymanych wyróżnień czy
nagród. Całego roku szkolnego nie da się spuentować dwoma, czy trzema
zdaniami, ale skoro już muszę, to na pierwszym miejscu postawię koncert
patriotyczny, który z okazji Narodowego Święta Niepodległości
zorganizowaliśmy dla społeczeństwa naszej gminy. Zawsze staram się być
perfekcyjna w tym co robie, ale w tym przypadku to opinia publiczna, i
to przez bardzo długi okres, owacyjnie kwitowała to przedsięwzięcie. Ci
co mnie znają, doskonale wiedzą, że moją druga pasją jest recytacja. Tu z
kolei na pierwszym miejscu postawię osiągnięcie JANKA ŻOŁNIERZOWA,
który po raz czwarty wygrał etap wojewódzki Przeglądu Amatorskiego Ruchu
Artystycznego. Pochwale się też, że dwóch moich wychowanków triumfowało
także w konkursie poezji patriotyczno-religijnej.

ADAM LEŚNIAK (SP nr 3 w Choszcznie - 4. rok w zawodzie)
- Tak się składa, że pochwalę się głównie osiągnięciami uzyskanymi w
piłce nożnej, czyli dyscyplinie, którą w zasadzie wszyscy uprawiają, a
najtrudniej jest nam rywalizować ze szkołami sportowymi, gdzie wiodącym
profilem jest właśnie futbol. Najwięcej radości przyniosło nam
zwycięstwo w siódmej edycji Mini Mundialu. Po triumfie odniesionym na
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stadionie Pogodni Szczecin, w nagrodę całą drużyną pojechaliśmy do
Warszawy na mecz polskiej reprezentacji. Przy okazji przypomnę, że w
poprzednim roku też wygraliśmy Mini Mundial i wówczas byliśmy na meczu
Polska &ndash; Dania. Tych sportowych sukcesów oczywiście było dużo więcej, a
gdybym miał je jakoś sklasyfikować, to na kolejnym miejscu postawiłbym
zajęcie czwartego miejsca w województwie w piłce nożnej chłopców.

IWONA PIETKIEWICZ (SP w Korytowie - 25 lat w zawodzie)
- Wiadomość o otrzymaniu nagrody sprawiła mi ogromna radość, ale ja
miniony rok zapamiętam tak samo dobrze, jak poprzednie 24, które
spędziłam w mojej ukochanej, korytowskiej podstawówce. Gdybym miała
wskazywać jakiś akcent, to na pewno byłyby to projekt dotyczący
nauczania języka angielskiego. Pozyskanie funduszy i jego relacja
kosztowały dużo pracy, ale warto było. W naszej szkole jest wielu
nauczycieli, którzy robią więcej niż się od nich oczekuje, więc będę
trzymać kciuki za to, by także ich osiągnięcia w przyszłości zostały
odpowiedni dowartościowane. Prywatnie pochwalę się, że moja córka
Marianna jako jedna z dwóch reprezentantek województwa
zachodniopomorskiego została wybrana do Rady Dzieci i Młodzieży
Rzeczpospolitej. Jestem z niej dumna.

ALINA SZYMAŃSKA (SP nr 1 w Suliszewie - 33 lata w zawodzie)
- My mamy to szczęście, że nasi włodarze dbają o szkoły, a to sprawia,
że efekty naszej pracy są coraz lepsze. Takim pierwszym i najbardziej
wymiernym sukcesem szkoły w Suliszewie jest to, że w ostatnim
sprawdzianie szóstoklasisty byliśmy najlepsi w gminie, a w sprawdzianie z
języka angielskiego nasz wynik oscylował na poziomie wojewódzkiej
czołówki. Z roku na rok jest coraz lepiej i trzymam kciuki za to, by ten
tren się utrzymał. Pochwalę się, że mamy nowy parking, zabiegam o
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remont szkoły, a takim najnowszym nabytkiem jest świetnie wyposażona
sala korekcyjna.

MAGDALENA KIELA (Publiczne Gimnazjum w Choszcznie &ndash; 25 lat w zawodzie)
Szczerze mówiąc, to dzisiejsze wyróżnienie traktuję, jako rodzaj
pochwały za całokształt mojej pracy. Z konkretów dotyczących ostatniego
roku szkolnego, na pierwszym miejscu wypadałoby wymienić to, że moja
podopieczna JULIA KWIATKOWSKA została laureatką ogólnopolskiego
konkursu &bdquo;Obrazki z Sienkiewicza&rdquo;. Co ważne, nagrodę odbieraliśmy w Sali
Kolumnowej Sejmu. Dodam, że inna praca Julii znalazła się wśród szóstki
laureatów IX Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego we Wrocławiu. By
zaznaczyć wartość tego sukcesu podkreślę, że w tym drugim przypadku dzieło
Julii wybrane zostało z ponad czterech tysięcy zgłoszonych prac.

Tadeusz Krawiec
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