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W październiku tradycyjnie obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. To do-
skonała okazja, aby zastanowić się nad kształtem i kondycją polskiej oświaty. Powiat 
poznański od lat podejmuje rozmaite inicjatywy, których celem jest nie tylko pod-
niesienie poziomu edukacji w regionie, ale także wsparcie intelektualnego rozwoju 
dzieci i młodzieży z placówek znajdujących się na terenie powiatu. Jedną z takich 
jednostek jest między innymi Szkoła Podstawowa w Koziegłowach. 

Rozmowa z Marią Grabkowską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Koziegłowach:
Już za parę dni obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej. Czego można życzyć polskiej szkole?

Spokoju. Myślę, że najbardziej przyda się polskiej oświacie spokojna i rzeczowa dyskusja. Zwłaszcza ze stro-
ny tych, którzy decydują o jej teraźniejszości i przyszłości, polityków.

Właśnie Pani działa na styku dwóch światów – oświaty i polityki.
To prawda, jestem nauczycielem i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Koziegłowach, a zarazem, dzięki spo-

łecznemu mandatowi, jestem radną Sejmiku Wielkopolskiego.

W szkole nie powinno być miejsca dla polityki?
Nie powinno, ale trzeba pamiętać, że czym innym jest wprowadzanie polityki w mury szkoły, a czym innym politycz-

na działalność na rzecz rozwoju polskiej oświaty. W tej drugiej dziedzinie jest, niestety, jeszcze wiele do zrobienia.

Ostatnio głośne są działania polityków w sferze edukacji.
Jest to zasługa, jeśli można użyć tego słowa, byłego Ministra Edukacji. Jego pomysły na poprawę sytuacji w szko-

łach wzbudzały wiele kontrowersji. Jednolity strój dla uczniów czyli osławione mundurki i listy lektur, na których za-
brakło niektórych istotnych dla polskiej literatury autorów to najgłośniejsze ostatnio przykłady. Niektórym politykom 
wydaje się, że bez ich „światłych” pomysłów szkoły sobie nie poradzą z wychowaniem dzieci i młodzieży.

Myśli Pani, że sobie poradzą?
Oczywiście. Jako dyrektor gminnej szkoły w Koziegłowach od kilku lat organizuję przy wsparciu Starostwa 

Powiatowego finały konkursu „Ortograficzne potyczki”. Kiedy widzę rzesze młodych ludzi rywalizujących ze 
sobą w trudnej przecież „dyscyplinie” jaką jest ortografia języka polskiego, to zastanawiam się, jak można mó-
wić, że młodzież nie chce się uczyć ojczystego języka. Proszę spojrzeć na poziom i liczbę uczestników Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce. Młodzi ludzie wiedzą skąd pochodzą, gdzie jest ich „mała ojczyzna”, znają jej historię, 
gwarę.

I to wszystko bez udziału polityków?
Nie do końca oczywiście, ale bez ich wpływu na merytoryczny przebieg konkursu. Wsparcie Rady Powiatu 

Poznańskiego dla takich przedsięwzięć jak wspomniane konkursy jest kluczowe. Bez niego zorganizowanie 
imprez o takiej skali i rozmachu było niezwykle utrudnione jeśli nie całkowicie niemożliwe. Byłyby jednak nie-
możliwe także, a może przede wszystkim bez zaangażowania wielu ludzi, dla których edukacja i wychowanie 
młodych ludzi jest elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Dziękuję za rozmowę.

Maria Grabkowska – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, członek Komisji Rodziny, Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia Publicznego, Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej oraz 
Komisji Kultury, kawaler Orderu Radości i członek Kapituły Orderu Radości, od 13 lat dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Koziegłowach.   Karolina Korcz, Gabinet Starosty

Pokonywanie „Barier” w Lisówkach
Ponad 150 osób - podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu Poznania oraz powiatu poznańskiego, 

uczestniczyło w IX Rajdzie Integracyjnym „Pożegnanie lata” oraz V Mitingu „Barierom Stop”. Impreza ta już od 
kilku lat odbywa się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, który prowadzony jest przez powiat. 

Po przywitaniu zgromadzonych gości (wśród których znaleźli się między innymi: Monika Donke-Cieślewicz, 
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu; Maria Grabkowska, Czło-
nek Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Elżbieta 

Z POWIATU Z POWIATU

Edukacja w powiecie


