
OŚWIATA Rozstrzygamy plebiscyt na Wychowawcę Roku 2009 na Lubelszczyźnie 

Najlepszy zawód 
na świecie 

• Praca z dziećmi to 
niezwykłe wyzwanie. 
Można się od nich 
wiele nauczyć 
- mówi najlepsza 
wychowawczyni 
w naszym regionie: 
Alina Malik z 
I Społecznej Szkoły 
Podstawowej 
w Lublinie. 

MIŁOSZ BEDNARCZYK 
bednarczyk@dziennikwschodni.pl 
N a ogłoszony przez n a s 

konkurs przyszło ponad 1,3 
tysiąca kuponów i SMS-
ów. Pani Alina wygrała 
bezapelacyjnie: zdobyła aż 
346 głosów. Drugie miejsce 
zajęła Agnieszka Janicka 
z I LO im. Ks. Adama Je
rzego Czartoryskiego w Pu
ławach (256 głosów). A na 
trzeciej pozycji uplasował 
się Arkadiusz Potocki z SP 
nr 3 im. Jana Brzechwy 
w Puławach (186 głosów). 

- Dzieci i rodzice zapo
wiadali, że będą na mnie 
głosować. Ale nie sądziłam, 
że przyślą aż tyle kuponów 
i SMS-ów - przyznaje pani 
Alina. - To ogromne, ale jed
nocześnie bardzo miłe zasko
czenie. Bardzo dziękuję. 

Laureatka naszego ple
biscytu pracuje w zawodzie 
nauczyciela od 26 lat, w tym 
od 17 w szkole podstawowej. 
Uczy techniki i kształcenia 
zintegrowanego. - To naj
lepszy zawód na świecie, 

Sl**Ł i 

Alina Malik - twierdzą rodzice - jest nauczycielką z powołania. - Dokładnie wiedzia
łam, co chcę robić w przyszłości - opowiada wychowawczyni. - Zawsze lubiłam dzieci, 
a jak się później przekonałam, praca z nimi to niezwykłe wyzwanie. Mogę się od nich 
wiele nauczyć 

codziennie utwierdzam się 
w tym przekonaniu - tłu
maczy pani Alina, która za 
szczególne osiągnięcia za
wodowe otrzymała już m.in. 
Medal Ministra Edukacji 
Narodowej. 

Uczniowie są zachwyce
ni. - Pani Malik jest wy
magająca, ale sprawiedli
wa - napisał jeden z nich, 
zgłaszając panią Alinę do 
naszego konkursu. - U nas 
w klasie nikt się nie kłóci 
ani nie bije. 

- Doskonały pedagog 
- napisał z kolei jeden z ro
dziców. - Potrafi doskonale 
rozwiązywać problemy wy
chowawcze uczniów. Uczy 

szacunku dla innych, tole
rancji, właściwych postaw. 

- Rola szkolnego wycho
wawcy w kształceniu dzieci 
i młodzieży jest nie do prze
cenienia - podkreśla Krzysz
tof Babisz, lubelski kurator 
oświaty. - Dlatego warto 
promować i nagradzać tych 
najlepszych. Już teraz zapra
szam wszystkich finalistów 
plebiscytu do kuratorium na 
wyjątkowe spotkanie. 

Najlepsi wychowawcy 
w naszym regionie otrzy
mają tam nagrody i specjal
ne dyplomy od Kuratorium 
Oświaty w Lublinie i Dzien
nika Wschodniego. Zapro
szenia dostaną pocztą. 

A 5 czerwca, w Dniu 
Szkoły bez Przemocy, nasza 
laureatka spotka się ze 
zwycięzcami z pozostałych 
15 województw w warszaw
skim Belwederze. Nagrody 
wręczy im prezydent Lech 
Kaczyński. 

Program „Szkoła bez 
przemocy" prowadzi Dzien
nik Wschodni wraz z Fun
dacją Grupy Telekomuni
kacji Polskiej. Patronem 
honorowym jest prezydent 
RP. (KP) 
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