Barbara Kurek
- pracuje w naszym liceum od 25 lat. Jest osobą bardzo zaangażowaną w to, co robi. Od wczesnej młodości
chciała być nauczycielką i taki wybór zawodu stanowił dla niej naturalną koleją rzeczy.
Mimo upływających lat Pani Profesor stale zachwyca się ludźmi, których poznaje w Batorym. Dotyczy to
zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców. „Pamiętam niezwykłe osoby, z którymi kontakt był zaszczytem
i stymulował do własnego rozwoju oraz zwyczajnych licealistów, dzięki którym uczyłam się nauczycielskiego
warsztatu, empatii i cierpliwości” – mówi nasza laureatka.
Praca z młodzieżą stanowi dla Pani Kurek nieustanne wyzwanie. Nasza laureatka ciągle uczy się języka
angielskiego, co jest jej pasją. Lubi orientować się w wydarzeniach, mających miejsce wokół nas. Na lekcjach
często prowadzi dyskusje z uczniami, dzięki którym, jak żartobliwie stwierdziła, jest „na bieżąco nawet
z trendami w modzie”. Przebywając z młodymi ludźmi, sama pozostaje młoda. Przyczyniło się to do bardzo
dobrych i trwałych kontaktów Pani Kurek z absolwentami, którzy twierdzą, że nasza laureatka jest
wymagająca i bardzo życzliwa.
Atmosfera w miejscu pracy od zawsze była dla niej niezwykle ważna, dlatego nasza anglistka dba
o pielęgnowanie tradycji związanych z przyjmowaniem i pożegnaniem nauczycieli. Troskliwie wspiera
młodsze koleżanki i kolegów.
Pani Kurek jest nie tylko dobrym człowiekiem, ale także pedagogiem. Może pochwalić się licznymi
osiągnięciami dydaktycznymi. Jednym z wielu jest to, że kiedy w Polsce uczono się języka angielskiego
z jednego podręcznika, Ona opracowała program autorski dla klasy anglistycznej, który został zatwierdzony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wspólnie z innymi nauczycielami zabierała młodych ludzi
w podróże po Europie. Nie ma chyba lepszego sposobu motywowania uczniów do poznawania języków
obcych. Nauka wprowadzana poprzez zainteresowanie innym krajem i praktyczne wykorzystywanie języka
pozostaje na długo.
W przeszłości nasza laureatka zapewniała młodzieży udział w debatach w języku angielskim, które pomagały
w doskonaleniu umiejętności językowych. Była to też świetna okazja do poznawania tajników prowadzenia
dyskusji i odpierania argumentów.
Postać Pani Profesor jest częścią historii naszego Liceum. To ona wiele lat temu zaproponowała
wprowadzenie „szpaleru” na pożegnanie maturzystów, który stał się tradycją Szkoły. Dzięki niej
i Pani Celestynie Koniecznej powstała aktorska Galeria Batorowców będąca darem dla XXV Festiwalu
Teatralnego.
Przyznanie Pani profesor Barbarze Kurek Statuetki Batorego w kategorii „nauczyciel” jest uhonorowaniem
jej pracy nauczyciela i działań na rzecz budowania dobrego imienia szkoły. Dziękujemy Pani Profesor za
wszystkie podejmowane wysiłki, zarówno te dydaktyczne, jak i wychowawcze.

