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Pani Malwina Krzechki (SP 1 Legnica) 
 
Dzień dobry, 
 
Jestem mamą dwóch synów. Obaj uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy starszy              
Marcel jest uczniem kl. VIII a, młodszy kl. III b . Postrzegam swoją rodzinę jako najcenniejszą                
wartość w życiu , osoby na których bardzo mi zależy i które kocham bezwarunkowo . 
Pomagam swoim dzieciom na wielu płaszczyznach związanych z nauką , ale również w             
kwestiach życia codziennego jak np. przygotowanie posiłku czy też pomoc przy dbaniu o             
zwierzaka domowego . Staram się również pomagać innym dzieciom w szkole i po za nią, np.                
w przygotowaniu jakiegoś projektu edukacyjnego, bądź zorganizowaniu klasowego wyjścia,         
wycieczki, spotkania okolicznościowego itp .  
W obecnej sytuacji pandemii , można zauważyć jak wielką rolę odgrywa obecność drugiego             
człowieka , który niekiedy potrzebuje naszej pomocy . Chociażby pomoc przy zadaniu            
domowym z języka polskiego czy matematyki . Myślę , że jak każdy rodzic któremu zależy na                
jak najlepszym wychowaniu swoich pociech , napotykam na rożnego rodzaju trudności w            
wychowaniu. Może to być bunt nastolatka , czy też złe samopoczucie spowodowane brakiem             
internetu , lub ograniczenie gry na konsoli . Najważniejsze jest jednak to , aby potrafić               
wytłumaczyć młodemu człowiekowi , że są to stany przejściowe które nie będą mu zawsze              
towarzyszyć . Moim zdaniem rodzic powinien dać dziecku poczucie bezpieczeństwa , wspierać            
w podejmowaniu decyzji , chwalić za osiągnięcia , ale pokazać , że z porażki również należy                
wyciągać wnioski . Czas poświęcony dzieciom na pewno zaowocuje w przyszłości . 
Jako osoba która uczestniczy w życiu szkoły otrzymałam wielokrotnie podziękowania oraz           
gratulacje od grona pedagogicznego oraz dyrektora naszej szkoły .  
Malwina Krzechki  
 
Pani Anna Kozioł (SP 10 Legnica) 

Pani Ania to szczęśliwa żona i matka trójki dzieci, które wszystkie uczęszczają do naszej              
szkoły. Pracuje zawodowo jako dyrektor ds. zarzadzania i nieruchomości w prywatnej firmie,            
zajmującej się obsługą techniczną nieruchomości.  Ulubionym zajęciem pani Ani jest czytanie           
książek. Najbardziej lubi czytać kryminały, literaturę piękną, powieści historyczne i biografie.           
Jest także fanką zdrowego stylu życia. Bardzo lubi gotować, często eksperymentuje w kuchni             
i tworzy własne wersje (FIT) dań tradycyjnych, z których nie zawsze rodzina jest             
zadowolona. W szkole pomaga przy organizacji akcji „Śniadanie daje moc”, „Miodowy           
poniedziałek” i „Owocowa środa”. Oczywiście, pani Ania jest członkiem Szkolnego Koła           
TPD i chętnie udziela się społecznie w akcjach na rzecz dzieci. Spod jej rąk wychodzą piękne                
stroiki, które są dostarczane na kiermasze świąteczne do TPD.  

Uprawia regularnie jogging w legnickim parku, razem z córką Laurą ćwiczy jogę i pilates.              
Wolne chwile spędza z rodziną, jeżdżąc na wycieczki rowerowe lub piesze w pobliskie góry.              
Długie, zimowe wieczory lubi spędzać przy grach planszowych, których największym          
entuzjastą jest syn Aleksander (maja ich ogromną kolekcję). Największym marzeniem pani           
Ani jest lot balonem.  



Pani Ania to cudowna osoba o miłym usposobieniu i kochająca mama. 

 

Pani Małgorzata Otocka (SP 8 Lubin), 
 
to mama 2 dzieci, która dowiedziała się, że jej malutki synek Tomaszek jak miał 2 latka, że                 
jest chory. Ma autyzm. Obecnie to już prawie mężczyzna. Ma już 19 lat i przez ten długi czas                  
Gosia – mama Tomka mimo przeciwności losu i ogromnego trudu z walką z chorobą synka i                
innymi trudnościami, które napotyka na swojej drodze obdarza wielką miłością swojego syna            
i córkę, dla której jest najlepszą przyjaciółką. 
Okazuje ciepło i miłą osobowość wobec wielu innych dzieci i ludzi, a w szczególności tych,               
którzy potrzebują pomocy. Mówią na nią” Matka Teresa”. Jest ogromna ilość ludzi, która ze              
względu na ubogi stan swojego życia korzysta z Jej pomocy. A Ona mimo to, że potrzebuje                
dużo czasu na opiekę nad swoim synkiem nigdy nikomu nie odmawia pomocy. Starszych             
ludzi wozi na cmentarz i pomaga im w porządkowaniu grobów, robi zakupy, odwiedza starsze              
osoby, w tym pięknie opiekuje się swoją chorą babcią. Nie odmawia pomocy osoba             
bezdomnym, jak poproszą ją o pomoc, np. podwiezie samochodem… Wspiera swoich           
potrzebujących pomocy rodziców. Przez swoje zdolności fryzjerskie za darmo służy          
pielęgnując włosy ogromnej ilości ludzi.  
A kiedy ktoś z troski o nią, mówi jej, aby umiała odmówić czasami, bo zbyt ciężko pracuje,                 
ona twierdzi, że nie potrafi, i że pomaganie sprawia jej ogromną radość. 
Sama nic od nikogo nie potrzebuje, nie oczekuje podziękowań, ani wdzięczności, wręcz ją to              
onieśmiela. 
Przez wiele lat pomagała działając w wolontariacie szkolnym, w akcja i imprezach            
charytatywnych, a tak na rzecz osób niepełnosprawnych. Ostatnio uczestniczyła  
w turnusie rehabilitacyjnym, pomagając w opiece nad dziećmi z różnymi dysfunkcjami.  
Uśmiech, empatia, dobro i ogromne wsparcie dla własnych i innych dzieci, dla zdrowych i              
chorych, dla potrzebujących i nie…. to cechy Pani Małgosi.  
Miło jest patrzeć, jaką jest matką, osoba, wolontariuszką i zaszczyt współpracować  
i przebywać z Nią. Jest ciepła i serdeczna. 
To matka i osoba przedsiębiorcza, dobrze zorganizowana, podchodząca z pasją do wszystkich            
działań, wzbudzająca w ludziach radość, uśmiech na ich twarzach 
i w sercu. Własnym przykładem jest wzorem do naśladowania. 
 
Pani Dominika Koch (SP 16 Legnica),  

mama wychowująca trójkę dzieci, wzorowych uczniów naszej szkoły.  

Pani Dominika od wielu lat bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy swoich dzieci. Jako                

członek trójki klasowej swojej najmłodszej córki pełniła funkcję skarbnika, wielokrotnie była           

opiekunem na wycieczkach szkolnych i imprezach klasowych. Jest organizatorem corocznych          

wigilii klasowych, zabaw andrzejkowych i innych imprez. Działa i służy pomocą przy            



wystroju klasy i szkoły. Wspiera szkołę w wielu akcjach charytatywnych organizowanych           

przez TPD. To dzięki jej zaangażowaniu na rzecz zbiórki darów świątecznych dla            

najuboższych rodzin, klasa córki w tamtym roku szkolnym zdobyła w szkolnym konkursie            

„KLASA Z SERCEM” II miejsce. Poza tym Pani Dominika wykazuje dużą wrażliwość nie             

tylko na potrzeby ludzi ale i zwierząt . Od wielu lat wraz z całą swoją rodziną opiekuje się                  

psami i kotami ze schroniska. 

 
 
 


