
Wybierz z nami najlepszego 
wychowawcę na Mazowszu 
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• Zakończył się 
I etap konkursu 
na wychowawcę 
• Do 30 kwietnia 
można głosować 
na finalistów 
Alicja Bobrowicz 

Znamy już nazwiska finalistów 
konkursu na Najlepszego Wy
chowawcę Mazowsza, zorgani
zowanego po raz pierwszy w ra
mach kampanii „Szkoła bez 
przemocy" dziennika „Polska" 
i Fundacji Grupy Telekomuni-
kacjiPolskiej. Najwięcej głosów 
od uczniów i rodziców otrzy
mali: Marta Abramczyk, Aneta 
Głowniak, Urszula Kasiak, Mag
dalena Kiziukiewicz, Tomasz 
Madej, Ewa Rosłon, Karolina 
Wasilewska i Marcin Wojcie
chowski. Naośmiu wychowaw
ców finalistów można głosować 
do końca kwietnia. 

Znajduje rozwiązanie kłopo
tów, pomaga wpotrzebie, moż
na mu zaufać - tak najczęściej 
pisali uczniowie, którzy oddali 
głosy na swoich wychowawców. 
Rodzice z kolei doceniali komu-
nikatywność i troskę, jaką wy
chowawcy otaczają ich pocie
chy. Do 20 marca zbieraliśmy 
głosy w konkursie na super-

wychowawcę. Liczba zgłoszeń 
i uzasadnienia zebrane w głoso
waniu przez internet pozwoliły 
wyłonić ósemkę finalistów. 

Teraz głosować na swoich 
kandydatów do tytułu Najlep
szego Wychowawcy Wojewódz
twa Mazowieckiego można za 
pomocą kuponów, które za
mieszczamy od dziś codziennie 
do 25 kwietnia w dzienniku 
„Polska". Wypełnione zgłosze
nia prosimy przesyłać do na
szej redakcji na adres ul. 
Domaniewska 41, II p., 02-672 
Warszawa, z dopiskiem „Szkoła 
bez przemocy". Warto pamiętać 
o wpisaniu danych kontakto
wych do siebie, bo wśród głosu
jących rozlosujemy nagrody 
niespodzianki. Na kupony cze
kamy do 30 kwietnia. 

Nazwisko zwycięzcy kon
kursu, czyli wychowawcy, któ
ry zdobędzie największą liczbę 
głosów, poznamy 13 maja. Lau
reat odbierze nagrodę w „Dniu 
Szkoły bez Przemocy" 5 czerw
ca w Pałacu Prezydenckim. 
Otrzyma 1,5 tys. zł na realizację 
swoich wychowawczych po
mysłów. 

W trzeciej edycji kampanii 
społecznej „Szkoła bez prze
mocy" jest z nami 279 placówek 
z województwa mazowieckie
go. Szkoły wzięły udział wkon-
kursie grantowym, zgłasza
jąc autorskie pomysły na walkę 
z przemocą. Najlepsze dostały 
po 5 tys. zł na ich realizację. 
Nauczyciele i pedagodzy wzięli 
udział w specjalnych warszta
tach, a dla uczniów przygoto
waliśmy konkurs na najlepszy 
blog. 

Ósemka finalistów wybrana w internecie głosami uczniów i rodziców 

Najlepszy 
wychowawca 
województwa mazowieckiego 
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Marta Abramczyk, 
Wyszków 

Trzeba dostrzec i docenić 
w dziecku to, co jest w nim 
najlepsze - mówi pani Marta 
Abramczyk, wychowawca ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. 11 Listopada 
w Wyszkowie, zapytana 
o sposoby na dotarcie 
do uczniów. Od dziewiętna
stu lat jest nauczycielem 
przyrody, a obecnie także 
wychowawcą czwartej klasy. 
Uczniowie w uzasadnieniach 
kandydatury nauczycielki 
do tytułu Najlepszego 
Wychowawcy Mazowsza 
piszą m.in., że umie słuchać, 
jest wyrozumiała i odpowie
dzialna. „Zawsze ocenia nas 
sprawiedliwe i nigdy nie 
krzyczy" - czytamy w jed
nym z nich. 

Aneta Głowniak, 
Warszawa 
Ja ich lubię - mówi o swoich 
uczniach pani Aneta, i to jest 
wedługniej klucz do wycho
wawczego powodzenia. Jest 
nauczycielem od 10 lat, 
a obecnie wychowawcą 
w trzeciej klasie Gimnazjum nr 
73 przy ul. Conrada w Warsza
wie. Uczy historii i wiedzy 
o społeczeństwie. Najlepszy 
w tym zawodzie jest według 
niej stały kontakt z młodymi 
ludźmi. „Nie ma ludzi 
idealnych. Jednak pani Aneta 
zbliża się do ideału. Można się 
z nią pośmiać, jak i poważnie 
porozmawiać" - czytamy 
w jednym z uzasadnień. „Ma 
w sobie pozytywną energię" 
-napisał inny głosujący. 

Urszula Kasiak, 
Sadowne 
Urszula Kasiak uczy 
informatyki w Gimnazjum 
przy ul. Kościuszki 74 
w Sadownem (powiat 
węgrowski). „Dla swoich 
wychowanków jest jak druga 
mama" - czytamy w jednym 
z uzasadnień kandydatury 
nauczycielki do tytułu 
Najlepszego Wychowawcy 
Województwa Mazowiecki
ego. Uczniowie doceniają 
także, że pani Urszula jest 
tolerancyjna, troskliwa 
i serdeczna. Podkreślają, że 
dba o swoich uczniów i zawsze 
jest gotowa, by służyć im 
pomocą. „Najlepszy 
wychowawca na świecie" 
- pisze jeden z uczniów. 

Magdalena Kiziukiewicz, 
Warszawa 

„Jest moim przyjacielem. To 
mój piąty wychowawca i wiem 
coś o tym." „Zawsze nas broni 
i nie pozwala nikomu źle o nas 
mówić". „Zawsze jest gotowa 
nas wysłuchać i zawsze bierze 
nasze zdanie pod uwagę" 
- tak uczniowie pani Magdale
ny Kiziukiewicz uzasadniali 
wybór nauczycielki na najlep
szego wychowawcę. Ta fina
listka konkursu uczy chemii 
i fizyki w Społecznym Gimna
zjum nr 20 przy ulicy 
Raszyńskiej w Warszawie. 
Jest nauczycielem z dziewięt
nastoletnim stażem zawodo
wym. Zapytana o przepis 
na dobry kontakt z młodzieżą 
mówi, że podstawą jest bycie 
naturalnym. - J a ich po pro
stu szanuję - dodaje. 

Tomasz Madej, 
Radom 

„Nauczyciel, a jednak 
człowiek. Nie patrzy 
na ucznia z góry, lecz stara się 
mu pomóc" - napisał jeden 
z głosujących o swoim 
wychowawcy. Uczniowie 
piszą także, że jest rzetelny, 
sprawiedliwy i wyrozumiały. 
„Potrafi sięz nami dogadać" 
-czytamy w innym 
uzasadnieniu. Tomasz Madej 
uczy od ponad 10 lat. Jest 
nauczycielem elektroniki 
w Zespole Szkół 
Technicznych im.Tadeusza 
Kościuszki przy ul. 
Limanowskiego w Radomiu. 
O tym, że chce uczyć, 
wiedziałjużwszkole średniej. 
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Ewa Rosłon, 
Warszawa 

Kocha nawet te dzieci, które są 
niegrzeczne - mówi o swojej 
wychowawczyni siedmioletnia 
Julia. - Potrafi rozwiązać każdy 
problem - dodaje Krzyś. 
Z kolei rodzice chwalą 
nauczycielkę za to, że 
mobilizuje dzieci do nauki, 
potrafi każdemu pokazać, 
w czym jest dobry i ma 
cierpliwość do... rodziców. 
Ewa Rosłon jest wychowawcą 
w Szkole Podstawowej nr 255 
przyul.Kamionkowskiej 
w Warszawie. Uczy od 20 lat, 
a zapytana o przepis na sukces 
mówi, że najważn iejsze jest to, 
by po prostu być sobą. - Robię 
to, co kocham - dodaje. 

Karolina Wasilewska, 
Warszawa 

„Jako wychowawczyni mojej 
jedenastoletniej córki jest 
znakomitym pedagogiem, 
świetnie rozwiązuje różne 
trudne sytuacje w klasie, ale 
przede wszystkim jest 
niezwykle pogodna i przystęp
na"-czytamy w jednym 
z uzasadnień dla wyboru 
na najlepszego wychowawcę 
Karoliny Wasilewskiej. Rodzice 
doceniają także, że wychowan
ków traktuje jak własne dzieci. 
Pracuje w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej nr 81 
przy ul. Nowowiejskiej 
wWarszawie.W ubiegłym roku 
szkolnym uczniowie nadali jej 
tytuł Złotego Nauczyciela. 

Marcin Wojciechowski, 
Pruszków 

Marcin Wojciechowski jest 
nauczycielem wychowania 
fizycznego i wychowawcą 
piątej klasy w Szkole 
Podstawowej nr 10 
w Pruszkowie. Rodzice 
doceniajągo za to, że rozumie 
potrzeby dzieci. „Jest 
ciekawym, nowoczesnym 
i twórczym nauczycielem" 
- czytamy w jednym z uzasad
nień przesłanych do konkursu. 
Uczniom z kolei najbardziej 
podoba się poczucie humoru 
wychowawcy. „Jest to 
najzabawniejszy nauczyciel 
pod słońcem" - piszą. 
Podkreślają także, że zawsze 
jestgotów, byim pomóc. 
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