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Recommendations for Ms Ewa Drobek

How many teachers do you know who call their teenage students "my

kids" with such care and love that you are never �uite sure whether she

is talking about her students or her children? How many teachers do

you know who spend their Sundays until early morning hours far away

from home in order to carry out yet another project with her students

and then, having slept only three hours, rush to school to teach? How

many teachers do you know who have a chance to work for a private

school and a few times higher salary, yet decide to stay at the state

school with her state students because this is where she feels she

belongs?  How many teachers do you know who have been asked by

their former students to become a Godmother for their newborn babies?

How many teachers do you know who knock on every possible door to

get the funds for her students' projects, dreams and future careers? How

many teachers do you know who, being appreciated, awarded, loved and

admired, remain modest and keep away from the spotlight? How many

teachers do you know who make you feel calm and peaceful, whose

warmth gives you joy and happiness and love of life? I know ONE such

teacher, her names is Ewa Drobek. She is the best teacher I have ever

met and I am truly proud to be her friend. She is the kind of teacher you

wished you had had hyourself and now you wish your children could

have. Ewa makes me want to become an even better teacher, better

mother and better person myself. Ewa deserves every possible

recognition and respect. She has it in my eyes. I honestly hope she will

gain it in other people's eyes too.

Respectfully,

Agnieszka Małyszczuk



Pani Ewa była jedynym wychowawcą, którego pamiętam z całego okresu mojej 

edukacji szkolnej. A przynajmniej jedynym, którego warto było pamiętać. Wszystkie problemy 

uczniów traktowała osobiście, w stopniu, który daleko wykraczał poza obowiązki wynikające 

z wykonywanego zawodu. Wiem, że angażowała się nie tylko w kwestie edukacji, ale też życie 

osobiste i emocjonalne uczniów, co ma może znacznie większe znaczenie. Wspierała nie 

tylko uczniów, ale ich rodziców, działając skutecznie oddolnie i poświęcając swój czas i 

zdrowie na ogólna poprawę bytu innych. Mój kolega z klasy wielokrotnie otrzymał od niej 

pomoc, jakiej nigdy nie dostał od rodziny. I kto wie, może by dzisiaj nie kończył studiów, gdyby 

nie wsparcie Pani Ewy w tak kluczowym momencie rozwoju, jakim jest liceum. To właśnie 

dzięki takiemu podejściu zapamiętałem ją jako nauczyciela, który zbudował sobie autentyczny 

autorytet bez podpierania się pozycją siły, operowania hierarchią, czy emanowania frustracją, 

co niestety jest powszechne i co dobrze ze szkoły pamietam. Heroiczny wysiłek wkładany w 

życie kulturalne szkoły, nauczanie (wiem, że dla wielu z naszej klasy, lekcje z Panią Ewą były 

wejściem na inny poziom władania językiem), a przede wszystkim te dodatkowe pięć minut 

dla każdego z nas, kto akurat tego potrzebował, zbudowały jej realny szacunek wśród 

uczniów. I nie robi tego dla nagród. 

 

 

 

 

Tomasz Sankowski 

 

 


