KONKURS „PIELĘGNIARKA, PIELĘGNIARZ I POŁOZNA – JAK WIDZĄ NAS DZIECI”
ROZSTRZYGNIĘTY!

Do udziału w konkursie zaprosiła dzieci Komisja Etyki
i Historii Zawodu działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii i Mazur. Zaproponowała wykonanie
prac w dwóch kategoriach – plastycznej i poetyckiej.
Przyznam szczerze, bliższa była mi kategoria druga, bowiem
znam naszych uczniów i wiem, że dzieciaki, jak chcą, to potrafią
napisać naprawdę piękne strofy. Udział w konkursie rodził się jednak
w bólach, jako że nikt nie znajdował czasu w swoim harmonogramie
dnia, by poświęcić nieco chwil na oddanie się literackim pasjom.
Bolało mnie to, gdyż nie lubię, gdy talenty nie chcą być
wykorzystane. Jak zatem mogłam zmobilizować dzieci? Prośby nie
skutkowały, toteż użyłam „przemocy” – poprosiłam wszystkich
z klasy VIa, by napisali podczas lekcji wiersz na interesujący nas
temat.
Ileż było narzekań, ile biadoleń, ale też wszyscy przystąpili do
działania. W rezultacie wybrałam cztery teksty, które wydały mi się
interesujące i nieźle skreślone. Cztery to dużo, zważywszy na fakt, że
„nie wszyscy lubią poezję” (Wisława Szymborska). Potem były dni
oczekiwania na werdykt. A efekt? Na trzy przyznane nagrody
poetyckie, dwie otrzymali nasi uczniowie!
Zawsze wierzyłam w potencjał naszych dzieci i ponownie nie
zawiodłam się.
10 maja 2018 roku, w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych, uczestniczyliśmy
w gali, na której m.in. dzieciom wręczono nagrody. Uroczystość odbyła się w filharmonii. Na
początku mieliśmy okazję wysłuchania pięknego koncertu, na którym zabrzmiały utwory
Czajkowskiego, Brahmsa, Mendelssohna czy Wojciecha Kilara. Zatem było coś dla duszy.
Później zaczęły się właściwe obchody. Przemiłym akcentem był fakt, że wiersze naszych
uczniów odczytano z estrady – było to naprawdę wzruszające, wszak uroczystość była
prestiżowa – lista ważnych gości imponująca (m.in. pan Chojecki – wojewoda, starosta
Olsztyna, dyrektorzy placówek medycznych i wielu innych).
Zatem, kto został wyróżniony w konkursie?
Weronika Dąbrowska z klasy VIa
Olaf Kaca z klasy VIa
Anastazja Mańko z klasy Vb
(Nastka wykonała pracę plastyczną pod kierunkiem pani Małgorzaty Cioch)
Szanowni czytający te słowa, pragnę zwrócić wszystkich uwagę na fakt, że na sześć
przyznanych nagród aż trzy przypadły uczniom naszej szkoły! To pokazuje, że mamy talenty,
że mobilizujemy dzieci i promujemy „Szóstkę” najlepiej jak się da.
Gratuluję swoim podopiecznym jak i podopiecznej pani Małgosi – byłam z nich
dumna.
Czyż nie warto startować w różnych konkursach?

Proszę sobie odpowiedzieć, bo Weronika Nastka i Olaf uważają, że tak!
Na koniec chciałam przytoczyć teksty nagrodzonych wierszy…
SZPITALNE ANIOŁY
Zegar bezszelestnie płynie rzeką czasu
Cisza przerywana westchnieniem
Łóżka karnie stoją w rzędzie
- po dwa
Pod łąką kołder
Malutkie ciałka marzą o zdrowiu
A ponad nimi fruwają Anioły –
Pielęgniarki niosące uśmiech w dłoniach
Byty nieuchwytne
Czasami zmęczone
Ale zawsze budujące
Domy z nadziei
(Weronika Dąbrowska)
PIELĘGNIARKI
W szpitalu dzielnie pracuje,
pacjentami się zajmuje.
Chorym leki podaje,
zmęczeniu się nie poddaje.
Nasze problemy rozwiązuje,
z uśmiechem swą pracę wykonuje.
Pielęgniarki, położne, pielęgniarze,
chylę przed Wami czoła, tak mi serce każe.
(Olaf Kaca)
Pozdrawiam i zachęcam do działania w przyszłości.
Anna Marczuk

