Pani Barbara Łaskawiec z wykształcenia jest biologiem. W 1978 r. kończyła Wydział
Geograficzno - Biologiczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Posiada pierwszy
stopień specjalizacji zawodowej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku
Nauczanie początkowe oraz Ochrona środowiska. Pracowała w Szkole Podstawowej Nr 6
im. F. Chopina, Szkole Podstawowej Nr 10 im. K. Makuszyńskiego, Gimnazjum z Oddz.
Integracyjnymi Nr 1 im. S. Wyspiańskiego.
Zainteresowania biologią i człowiekiem zaowocowały autorskim opracowaniem i
wydaniem dwóch publikacji: Jak postępować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej ADHD i Program edukacji prozdrowotnej (wraz z p. Marią Wójcik). Z
publikacji tych korzystało wiele osób, także te które nie były związane z zawodem
nauczyciela.

Równolegle oddawała się pracy z pasją dla dzieci i młodzieży. Uczniowie Pani
Barbary Łaskawiec osiągali sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i
ogólnopolskim. Poza tym nagrała na kasecie wideo dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Katowicach zajęcia otwarte z biologii (1994 r.), a inne filmy (1994 r., 1998 r.), tworzone
pod Jej kierunkiem nagradzane były m. in. przez prezydentów miast: Zabrza, Krakowa.
Dyscyplina, niewymuszona pracowitość, autorytet wśród uczniów, a przy tym powołanie to
słowa byłych dyrektorów, którzy zapytani tak najkrócej oceniają Panią Barbarę Łaskawiec.
Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych
przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący,
potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji
nieufności. (o. Fabian Kaltbach)
Słowa te najtrafniej obrazują Panią Barbarę Łaskawiec – kobietę będącą wzorem
działacza społecznego, jedności i organizatora. Czas emerytury jeszcze bardziej uaktywnił
Laureatkę, bo właśnie mieszkańcy os. Pomorzany w 2011 r. znaczącą większością głosów
poparli Jej kandydaturę do społecznej funkcji Przewodniczącej Zarządu Os. Pomorzany w
Olkuszu. W tym czasie zainicjowała i zrealizowała wiele różnych projektów z włodarzami
miasta, radnymi, dyrektorami szkół, przedszkoli, stowarzyszeniami, fundacjami, domami
kultury, właścicielami większych i mniejszych firm. Włączała się w dyskretną, bez rozgłosu

pomoc ludziom ubogim lub niezaradnym życiowo, przygotowując dla nich paczki
żywnościowe i pozyskując rzeczy materialne.
Do niemal każdego realizowanego projektu starała się zachęcić uczniów. Tak było,
gdy organizowała koncerty kolęd i pastorałek, dni rodziny, dni dziecka, Święto Kapłana,
Święto Plonów, koncerty zespołów instrumentalnych i wokalnych, a nawet biegi rodzinne.
Znaczącym było także zorganizowanie Koncertu Smyczkowego muzyków Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Pani Barbara Łaskawiec z rekomendacji Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w
Olkuszu od 2015 roku jest członkiem Gminnej Rady Seniorów. Aktywnie bierze udział w

Olkuskich Dniach Seniora, uczestniczy w Senioraliach w Krakowie i Krzeszowicach
angażując mieszkańców miasta, a przede wszystkim osiedla, na którym mieszka. W latach
2017-2018 wzięła udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Dobroczynne Res
Sacra Miser na rzecz rozwoju kompetencji społecznych osób starszych z gminy Olkusz i
Bukowno. W ramach jego odbyły się spotkania dla mieszkańców o tematyce regionalnej,
m.in. Historia i dzieje Pomorzan, natomiast dla dzieci z Przedszkola nr 5 i Szkoły
Podstawowej nr 6 Fabrykę inspiracji artystycznych, gdzie dzieci mogły wziąć udział w
różnych konkursach, a finałem były popisy dzieci i nagrody. Wspólnie z seniorami z os.
Pomorzany w ramach projektu Senior - Lider założyła Klub Seniora, dzięki współpracy z
panią dyrektor z przedszkola pozyskała pomieszczenie na spotkania seniorów. Dzięki
niezwykłej kreatywności przyczyniła się do jego odnowienia. Odbywają się tam obecnie
spotkania przy kawie, wieczorki tematyczne i artystyczne.
Pani Barbara Łaskawiec jest także autorką scenariusza i reżyserką komedii pt. Jeden
dzień z życia Nowaków, w której wystąpiły dzieci ze szkoły Podstawowej Nr 6.
Przedstawienie to było wystawiane aż dwukrotnie. Uczestniczyła też w projekcie Scena
aktywnych seniorów realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju

Społeczno-Gospodarczego
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wyreżyserowanym przez dra hab. Przemysława Kanię, prezesa STL. Utworzyła wśród
seniorów os. Pomorzany grupę wolontariuszy dobrowolnie wykonujących zadania
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współorganizując wyjazdy do teatrów, filharmonii, domów kultury lub innych miejsc.
To właśnie doświadczenie zawodowe, talent pedagogiczny, pasja działania na rzecz
innych, profesjonalizm pozwalają Pani Barbarze Łaskawiec cieszyć się szacunkiem ludzi, a
czego dowodem jest dzisiejsza Statuetka Teatralna w kategorii Osoba.

Na podstawie Uchwały nr 3/2018
Zarząd Stowarzyszenia Teatralno - Literackiego
przyznaje
Pani Barbarze Łaskawiec
Statuetkę Teatralną 2019

