Laureatka Specjalnych „Cisów Przybiernowskich” pracę w zawodzie nauczycielskim
rozpoczęła w 1964 roku. W szkolnictwie przepracowała 42 lata. Ukończyła Studium
Nauczycielskie w Olsztynie na kierunku plastyka i technika. Jej pierwszym miejscem pracy
była Szkoła Podstawowa w Ornecie na Warmii. Dostała tam klasę specjalną – dla młodego
nauczyciela było to duże wyzwanie, a jednocześnie bardzo cenne doświadczenie. Ze względu
na pracę męża przez wiele lat prowadziła „koczownicze życie”. Po dwuletniej pracy w szkole
podstawowej i liceum w Ornecie była nauczycielką w szkole w okolicach Morąga w
Lubanicach koło Zielonej Góry, następnie w dużej szkole podstawowej w Żarach. Wszędzie
uczyła plastyki i techniki. W tym samym czasie ukończyła studia pedagogiczne w Zielonej
Górze.
W 1976 roku przywędrowała do Przybiernowa i tu zatrzymała się na stałe. Jak sama
podkreśla, spotkała dobrych, przyjaznych ludzi i wrosła na dobre w to środowisko.
Pracę w Szkole Podstawowej w Przybiernowie podjęła, gdy dyrektorem była Anna
Śniadowska. Tu również uczyła plastyki i techniki, dodatkowo prowadziła koło gospodarstwa
domowego i koło plastyczne. Były to czasy, kiedy jako nauczycielka przedmiotów
artystycznych „rozmalowała szkołę”. Kolejne lata pracy sprawiły, że zyskała duże uznanie w
środowisku. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana przez władze gminne, kuratorium
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W 1992 roku została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przybiernowie. Funkcje tę
pełniła przez 14 lat do 2006 roku, kiedy zdecydowała się przejść na emeryturę. Szkoła pod jej
kierunkiem odnosiła znaczące sukcesy naukowe i sportowe. Jako nauczyciel

i dyrektor

szkoły może być dumna z osiągnięć wielu absolwentów. Są wśród nich nauczyciele, lekarze,
artyści, inżynierowie, informatycy, programiści. Może być dumna z wielu wartościowych
ludzi, którzy w tamtym czasie opuścili mury szkoły. Cała droga zawodowa laureatki
pokazuje, że najważniejsza dla niej była szkoła i uczniowie.
Jest ważną osobą w historii szkoły. Uroczystości i imprezy, które zainicjowała w
czasie swojej kadencji stworzyły piękną szkolną tradycję i przetrwały do dziś. Jako dyrektor
współpracowała z wieloma instytucjami, firmami, zakładami pracy, kołami myśliwskimi

pozyskując środki finansowe na działalność szkoły. Za swoją działalność społeczną otrzymała
wiele podziękowań i odznaczeń.
Oprócz pracy w szkole była przez kilka kadencji radną Rady Gminy w Przybiernowie.
Swoją pracę zarówno w szkole jak i w radzie traktowała bardzo poważnie. Obecnie również
angażuje się w życie lokalnej społeczności poświęcając swój prywatny czas.
Zawsze podkreślała, że nauczycielką chciała być od dziecka i jest szczęśliwa, że
dokonała takiego wyboru. Mówiła, że to najpiękniejszy zawód na świecie, dający wiele
osobistej satysfakcji.
Nasza laureatka słynie z wysokiej kultury i elegancji. Jest prawdziwą damą.
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