
Małgorzata Dachowska z wykształcenia jest polonistką, ukończyła Studia Podyplomowe dla
nauczycieli  w  zakresie  ICT,  języków  obcych  i  historii,  Kurs  kwalifikacyjny  z  zakresu
oligofrenopedagogiki oraz Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii – logopeda oświatowy. Jest także
głównym specjalistą Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji - wzięła udział w projekcie „Wsparcie
rozwoju szkół powiatu olkuskiego - wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”.

Od  2002  roku  pracowała  z  młodzieżą  gimnazjalną,  zaś  od  3  lat  jest  pracownikiem  szkoły
podstawowej  w  Olkuszu.  Założyła  szkolny  instrumentalny  zespół  muzyczny  „Wirujące  krawaty”
(skrzypce,  saksofon, gitary,  keyboard) oraz  zespół taneczny „Amarant”.  Samodzielnie  opracowywała
muzykę i choreografię. Kreatywność Pani Małgorzaty widoczna jest w prowadzeniu Zespołu Teatralnego
„Akrocienie”  promującego  działalność  szkoły  na  terenie  powiatu  i  województwa.  Grupa  zdobywa
wysokie miejsca w konkursach powiatowych. Wspólne z nauczycielami Zespołu Szkół nr 4 im. KEN w
Olkuszu przygotowała występ teatru cieni na „Międzynarodowy Dzień Teatru 2015”. Wraz z małymi
artystami została zaproszona na galę VI edycji Regionalnego Konkursu MCDN „Kreatywny Nauczyciel”
do  Krakowa.  Pomysł  spektaklu,  scenariusz,  choreografia  jak  i  muzyka,  był  w  całości  autorskim,
opracowanym przez Panią Małgorzatę. Obecnie jest moderatorem projektu „Poetyckie spacery ścieżkami
Olkusza”, przygotowując kolejny spektakl teatru cieni na podstawie poezji olkuskiej pisarki. 

Pani  Małgorzata  jako  mała  dziewczynka  wraz  z  tatą  należała  do  ludowego  zespołu,
reprezentującego  miasto  Olkusz.  Pełniła  też  funkcję  organistki  w  jednym  z  kościołów.  Założyła  i
prowadziła chórek dziecięcy.  Była do tego bardzo dobrze przygotowana, gdyż ukończyła sześcioletnią
Szkołę Muzyczną  i stopnia w Olkuszu w klasie fortepianu. 

Pani Dachowska współpracowała z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym O. O. Kamilianów w
Hutkach.  Przez  wiele  lat  przygotowywała  występy  dzieci  i  młodzieży  dla  podopiecznych.
Współorganizowała  prelekcje,  w  których  uczestniczyli  m.in.  dr  n.  med.  specjalista  protetyki
stomatologicznej,  dyplomowani  optycy  oraz  lek.  med.  naturalnej.  Dzięki  współpracy  z  olkuskim
zakładem optycznym z inicjatywy Pani Małgorzaty uczniowie jednej ze szkół mogli bezpłatnie wykonać
przesiewowe badanie wzroku. Pozyskała środki finansowe dla pokrycia kosztów zakupu okularów dla
ucznia,  który  znajdował  się   w bardzo trudnej  sytuacji  losowej.  Jeszcze  jako nauczyciel  gimnazjum
nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem „Wszyscy dla Wszystkich”, przyczyniając się do realizacji
projektu IX Tomiku Twórczości Młodzieży Szkolnej.

 Pani  Małgorzata  inicjuje  i  opracowuje  sprawozdania  o  działaniach  parateatralnych  szkoły.
Efektem jest otrzymanie Wyróżnienia w minionym roku zajęcie III miejsca w Powiatowym Konkursie
„Bliżej  Teatru”  kategoria  Edukacja  i  uczestnictwo  organizowanym  przez  Stowarzyszenie  Teatralno–
Literackie. Jest organizatorką i koordynatorką happeningów organizowanych z okazji 3 Maja, podczas
których  dzieci  przebierają  się  w  barwne  stroje.  Zainicjowała  też  połączenie  marszu  z  promocją
czytelnictwa. Zainicjowała szkolną akcję „Uwolnij książkę”, przygotowując kącik czytelniczy.

Jej podopieczni zostają finalistami, laureatami konkursów przedmiotowych i artystycznych na
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Z jej inicjatywy uczniowie wzięli udział m.in. w akcji
„Teatromaniaka” organizowanej przez Teatr Lalki Maski i Aktora „Groteska” w Krakowie. Nawiązała
kontakt z instruktorem teatralnym z Teatru im. S. Wyspiańskiego  w Katowicach. Efektem współpracy
były zorganizowane warsztaty teatralne dla gimnazjalistów finansowane ze środków unijnych.  Jest też
inicjatorką  wieczornych  wyjazdów  dla  dorosłych  m.in.  do  teatrów  w  Sosnowcu,  w  Krakowie,  w
Katowicach, Warszawie, Filharmonii Krakowskiej, Częstochowskiej, czy NOSPR w Katowicach. To nie
tylko  udział  w  spektaklach  czy  koncertach,  ale  organizowanie  spotkań  z  aktorami,  czy  muzykami
filharmonii. Pozyskała dla grupy 50 uczniów olkuskiego licem bezpłatne bilety na koncert organizowany
w Filharmonii NOSPR w Katowicach.

Pani Małgosia ma tytuł  „Przyjaciela  Szkoły”  jednego z olkuskich liceów oraz otrzymała,  w
jednym  z  gimnazjów,  Dyplom  Uśmiechu,  a  w  bieżącym  roku  „Order  Uśmiechu”  dla  najlepszego
nauczyciela w swojej szkole.

Przez  wiele  lat  Pani  Małgorzata  była  społecznym  członkiem  zarządu  jednego  z  olkuskich
osiedli.  Zainicjowała  koncert  Kwartetu  Smyczkowego,  w  którym  występowali  muzycy  NOSPR  w
Katowicach. Inicjuje i organizuje wyjścia na „Noce Teatrów” i „Noce Muzeów”, wieczorki poetyckie,
„Dni Seniora”. Z racji wykształcenia polonistycznego wiele osób zwraca się do niej z prośbą o pomoc
m.in.  w napisaniu  różnych  pism urzędowych.  Pomaga  dyskretnie,  bez  zbędnego rozgłosu.  Mając  na
uwadze trudną sytuację  materialną  kilku  rodzin,  nieodpłatnie  udziela  korepetycji  z  języka  polskiego.
Będąc członkiem zarządu osiedla czynnie pracowała na rzecz środowiska lokalnego. Uczestniczyła w:



zamontowaniu progów zwalniających, wykonaniu brakującej części chodnika, włączeniu całego osiedla
do  strefy  miejskiej  PKM,  naprawy  wiat  przystankowych,  czy  wykonaniu  kanalizacji  ściekowej  i
burzowej.

Pracowała na rzecz rady rodziców zarówno w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum,
czy obecnie w liceum ogólnokształcącym. Ze względu na niezwykłą łatwość w nawiązywaniu kontaktów
potrafi pozyskiwać sponsorów m.in. do zakupu nagród dla najlepszych uczestników w organizowanych
przez  placówki  konkursach.  Szuka  oryginalnych  rozwiązań.  To  inicjatorka  rodzinnych  biegów  pod
hasłem „Zdrowa rodzina - szczęśliwa rodzina”. Zaangażowała się w sprawę budowy boiska na osiedlu, na
którym mieszka, zostając członkiem Społecznego Komitetu. Współpracowała także ze Stowarzyszeniem
Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  Organizuje  akcję  „Odzież  i  obuwie  dla  chętnych  –  potrzebujących”.
Współpracując z przedstawicielami władz,  firmami i  sklepami bierze udział  w przygotowaniu paczek
świątecznych dla dzieci i osób chorych. Dla ubogich uczniów stara się pozyskać ubrania, organizując
dyskretne akcje na terenie szkoły we współpracy ze szkolnym pedagogiem. 

Pani  Małgorzata  z  pasją  pełni  funkcję  wiceprezesa  Stowarzyszenia  Teatralno–Literackiego.
Współorganizuje  konkursy dla młodzieży szkolnej Powiatu Olkuskiego, „Bliżej Teatru” dla młodzieży
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  „Międzynarodowy Dzień Teatru”, I, II i III
Teatralne  Spotkanie  z  Kolędą.  Współorganizuje  „Koncerty  Bajkowe”  w  MOK  w  Olkuszu.  Była
moderatorem  projektu  dofinansowanego  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  w  Olkuszu  „Majówka  z
olkuskimi poetami” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zachęciła uczniów swojej
szkoły, za aprobatą dyrekcji i rodziców, do udziału w projekcie.  Współorganizowała także konferencję
poświęconą  uroczystemu  otwarciu  strony  internetowej  twórców  olkuskich.  Koordynowała  projekt
„Działania artystyczne jako niezbędny czynnik w terapii i edukacji – Fio Małopolska Lokalnie”. Niemal
na  wszystkie  imprezy  pozyskuje  darczyńców.  Chętnie  podejmuje  się  nadzorowania,  koordynowania
zadań,  wprowadzając  do  działalności  stowarzyszenia  nowoczesne  formy  aktywności  społecznej.  Jest
świetnym organizatorem działań, unika konfliktów, w podejmowaniu decyzji zawsze szuka konsensusu.
Zaraża uśmiechem  i optymizmem, potrafi zjednywać różne osobowości. Jest ceniona i szanowana. Pani
Małgorzata  Dachowska  ma  opinię  nauczyciela  pracowitego,  bardzo  dobrze  zorganizowanego,
kreatywnego, a przy tym skromnego. Jest nauczycielką, która „nie ma zamiaru zmieniać świata, ale chce
ten świat jednoczyć”.


