dr Ewa Poloczek
Pani doktor Poloczek to człowiek sukcesu. W roku 1969 z wybitnymi wynikami zdała maturę.
Po ukończeniu naszego liceum rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa
i Administracji. Laureatka spytana o wybór kierunku studiów, odpowiedziała, że: „na prawo
zaprowadziła ją idea polepszania świata”.
Tej idei towarzyszyło duże zaangażowanie w działalność naukową. W 1974 roku Pani Poloczek
zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską i podyplomową. Następnie
rozpoczęła studium doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim. W roku 1983 praca doktorska Pani
Ewy otrzymała wyróżnienie Państwowej Akademii Nauk. Rok później nasza laureatka zdobyła
nagrodę III stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i wychowawcze.
W 1989 roku pani doktor Poloczek wraz ze swoim przyszłym mężem, Krzysztofem Malechą
wyjechała do Niemiec. Dzięki temu mogła rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Goethego
we Frankfurcie nad Menem. To otwarło jej drogę do zagranicznej kariery. Po uzyskaniu pozwolenia
na wykonywanie pracy zawodowej założyła prowadzoną do dziś kancelarię prawniczą
w Darmstandt.
Pani doktor Poloczek jest cenioną specjalistką w zakresie niemieckiego prawa ubezpieczeń
społecznych i prawa unijnego. Dowodem na to jest przyznanie jej nagrody Fundacji Thessena
w Niemczech. Nasza laureatka to nie tylko świetny prawnik, ale też poliglotka, gdyż swoje
specjalistyczne publikacje potrafi napisać zarówno w języku polskim, jak i niemieckim
i angielskim.
Pani doktor Poloczek pielęgnuje związki z ojczystym krajem. W polonijnej gazecie zatytułowanej
„Info & Tips” co tydzień drukowane są jej artykuły z dziedziny prawa rentowego. Dzięki
współpracy z konsulatem generalnym RP w Kolonii Pani doktor Poloczek ma także swój wkład
w szerzenie polskiej kultury za granicą. Jest również członkinią Stowarzyszenia Rodzina Katyńska
w Katowicach, bowiem wuj Pani Ewy – Engelbert zginął w Katyniu.
Pani doktor Poloczek jest osobą ciepłą i serdeczną. Mimo tak licznych obowiązków
i zaangażowania społecznego nasza laureatka znajduje jeszcze czas na realizację swojego hobby –
pisania wierszy. Jeden z nich, powstały z okazji czterdziestolecia po maturze, brzmi tak:
„Pofrunęłyśmy w dal, w tętniący świat, każdy z nas w inną stronę, na dzień, na miesiąc, na wiele
lat. Rozeszły się nasze drogi…”
My uczniowie i nauczyciele III Liceum jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzisiaj droga Pani doktor
Ewy Poloczek wraca do „Batorego”…

