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Wanda Traczyk-Stawska – Przyjaciel Szkoły 2022 

Nauczyciel, aby mógł dobrze uczyć, musi mieć ku temu warunki, a więc musi 

być dobrze wynagradzany, musi mieć czas na przygotowanie się do lekcji, nie 

może pracować na dwóch etatach – mówi Wanda Traczyk-Stawska. 

Od 2006 r. Kapituła naszego Konkursu – skupiająca laureatów tytułu Nauczyciel Roku 

– przyznaje tytuł Przyjaciela Szkoły. Otrzymują go ludzie, którzy pracują z dziećmi i 

młodzieżą bądź działają na ich rzecz. Tytułem tym zostali uhonorowani m.in. Marek 

Michalak, jako rzecznik praw dziecka, a także Jurek Owsiak, Janina Ochojska, Anna 

Dymna, prof. Jerzy Bralczyk, Jakub Błaszczykowski czy Anja Rubik. 

W tym roku Kapituła Konkursu przyznała tytuł Przyjaciela Szkoły Wandzie Traczyk-

Stawskiej, nauczycielce z 30-letnim doświadczeniem, żołnierzowi Szarych Szeregów, 

uczestniczce Powstania Warszawskiego. Ale Przyjaciel Szkoły 2022 to przede 

wszystkim człowiek legenda, opoka i sumienie nauczycielskiego zawodu. 

Wyróżniliśmy panią Wandę Traczyk-Stawską tym tytułem za to, że konsekwentnie, od 

lat i niestrudzenie broni godności nauczycieli, opowiada się po stronie potrzebujących 

i słabszych, a dzieciom i młodzieży przekazuje uniwersalne wartości. Uczy, czym jest 

miłość bliźniego i miłość do ojczyzny, dając przykład i świadectwo własnym życiem. 

Cytowane powyżej słowa padły ze sceny Teatru Ateneum w Warszawie, gdzie w 

listopadzie 2019 r. odbywał się 42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, którego Wanda 

Traczyk-Stawska była gościem honorowym. Ale to przesłanie kierowane do 

nauczycieli i dotyczące problemów edukacji – wypowiadanie wielokrotnie także w 

wywiadach dla Głosu Nauczycielskiego – nie traci nic ze swojej aktualności.  Niestety, 

nie traci, chciałoby się rzec. Daleko nam do tego, by ziściły się słowa laureatki: Prestiż 

zawodu nauczyciela musi być poparty autorytetem państwa… 

„Nauczyciel musi być pewien, że w tych swoich trudach z uczniem musi mieć poparcie 

jego rodziców i państwa. Tymczasem w zamian mamy tylko krytykę i brak zaufania. 

To największa tragedia” – tłumaczyła w rozmowie z GN w sierpniu 2019 r. 

Pytana przez Głos Nauczycielski w lipcu 2020 r., jak można młode pokolenie zachęcić 

do wyboru zawodu nauczyciela, odparła: – Szacunkiem dla tego zawodu. Trzeba 

ludziom uzmysłowić, że obrażanie nauczycieli to obrażanie państwa, nas wszystkich. 

Trzeba też zadbać o to, aby mieli warunki, by wypełniać swój zawód.  

 

 



 

Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom – Inicjatywa Edukacyjna Roku 

Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie! 

Od prawie ćwierćwiecza obecna w szkołach, przedszkolach i bibliotekach, 

doskonale znana dzieciom i dorosłym… Od ponad 20 lat prowadzi jedną z 

najbardziej rozpoznawalnych kampanii społecznych „Cała Polska czyta 

dzieciom” – z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”.  

Na stronie internetowej calapolskaczytadzieciom.pl stale poszerzana jest Złota Lista 

książek polecanych do czytania dzieciom. Co roku, we współpracy z tysiącami liderów 

kampanii czytania, fundacja organizuje Ogólnopolskie Tygodnie Czytania Dzieciom z 

udziałem rodzin, przedszkoli, szkół i bibliotek. 

Inicjatorką kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD) jest Irena 

Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, 

uhonorowana w 2006 r. Orderem Uśmiechu. 

Akcja ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią 

i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, 

umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych 

dziecka – kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. 

Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut codziennie – 

jest mądrym sposobem wspólnego spędzania czasu i najlepszą inwestycją w jego 

przyszłość. Każdy, kto czyta dziecku, może to potwierdzić! 

W tym roku fundacja, zresztą obok m.in. Wandy Traczyk Stawskiej, znalazła się w 

gronie 12 laureatów Nagrody im. Janusza Korczaka, którzy działają zgodnie z filozofią 

„Starego Doktora”. 

Inicjatywa Edukacyjna Roku – to honorowy tytuł przyznawany przez Kapitułę Konkursu 

Nauczyciel Roku. Dotychczas wyróżniliśmy m.in. Amnesty International, Order 

Uśmiechu, Mistrzów Kodowania czy program WOŚP Ratujemy i Uczymy Ratować. 

W tym roku za całokształt działań na rzecz wychowania poprzez czytanie oraz promocji 

czytelnictwa Kapituła Konkursu Nauczyciel Roku nagrodziła Fundację ABCXXI – Cała 

Polska czyta dzieciom honorowym tytułem Inicjatywa Edukacyjna Roku 2022. 

 


