
Pani Ewa Ku  śnierek
Mieszkanka ziemi  gostyńskiej,  to muzyk,  pedagog, od 1999 roku pracująca z dziećmi i  młodzieżą  w
gostyńskich  szkołach.  Pani  Ewa  od  wielu  lat  skutecznie  działa  na  rzecz  lokalnej  społeczności,  jest
nauczycielem muzyki, plastyki i techniki w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu, o 14-letnim stażu na
tym stanowisku. Przez cały czas swej pracy odznaczała się wyjątkową solidnością, zdyscyplinowaniem i
zaangażowaniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i w środowisku lokalnym. Od 2000 roku
jest  pomysłodawcą,  scenarzystą,  kompozytorem i aranżerem kolęd i  pastorałek,  a  przede wszystkim
głównym  organizatorem  uroczystości  środowiskowej  –  Misterium  Bożonarodzeniowego,  w  które
zaangażowała nie tylko uczniów, ale i nauczycieli,  rodziców oraz osobowości miejskie biorące czynny
udział  w  przedstawieniu  poprzez  odgrywanie  biblijnych  postaci.  Nawiązała  przy  tym  współpracę  z
wieloma instytucjami i stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa
Zeidlera,  Kongregacją  Księży  Filipinów,  GOK „Hutnik"  oraz powiatem  gostyńskim i  gminą  Gostyń,  z
mediami:  Radiem „Elka",  Nową  Telewizją  Gostyńską,  Nową  Gazetą  Gostyńską.  W 2012 roku w 10.
Misterium  na  Świętej  Górze  w  Gostyniu  wystąpiła  wraz  z  chórem  i  z  zespołem  „Skaldowie",  który
kolęduje po Polsce  z  programem „Moje Betlejem".  Szczególnym osiągnięciem Ewy Kuśnierek,  które
predestynuje Ją do wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego", jest Jej udział w przygotowaniu
i poprowadzeniu koncertu „Śpiewająca Ochronka". „Śpiewająca Ochronka" to zbiór piosenek wiejskich
dla  ochronek  zebranych  i  opracowanych  przez  bł.  Edmunda  Bojanowskiego  w  połowie  XIX  wieku.
Pierwszy  śpiewnik  został  wydany  w  1856  roku  nakładem  drukarni  w  Poznaniu.  Po  150  latach
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej postanowiło przywrócić „Śpiewnik Bojanowskiego" do
życia. W projekt ten bardzo aktywnie włączyła się Pani Ewa, przygotowując chór dziecięcy działający
przy  Szkole  Podstawowej  nr  5  w  Gostyniu  „Zaczarowana  Melodia"  i  dyrygując  całością  wykonania.
Piosenki ze śpiewnika są mądre i piękne, a że niosą ważne treści wychowawcze, warto je promować.
Koncert „Śpiewająca Ochronka" był wykonywany przez dzieci z Gostynia również w kilku miejscach w
Polsce, między innymi w Ostrowie Wlkp. i Warszawie, stając się świetną promocją powiatu gostyńskiego
jako  miejsca  tworzenia  kultury. Koncert  ten  został  nagrany  i  wydany  w  formie  płyty  DVD wraz  ze
śpiewnikiem  i  dzięki  temu  może  docierać  do  wielu  dzieci  w  całej  Polsce.  Kandydatka  do  nagrody
„Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego" charakteryzuje się nieustannym poszukiwaniem i otwartością na
nietuzinkowe przedsięwzięcia. Dowodem tego jest uczestnictwo w projekcie „Śpiewająca Ochronka" na
Świętej  Górze oraz Jej  udział  wraz  z  chórem w koncercie  „Śpiewy filipińskie – z  Rzymu na krańce
świata".  Warto również  podkreślić,  że działania edukacyjne i artystyczne kreowane przez Panią  Ewę
Kuśnierek  znacznie  wykraczają  poza  ramy edukacji  szkolnej,  czego dowodem są  bardzo  pochlebne
opinie  profesjonalnych  muzyków,  z  którymi  występował  chór  „Zaczarowana  Melodia".  Chór  śpiewał
między innymi z zespołem Skaldowie, Redlin, U Studni czy z piosenkarką Magdą Anioł.


