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Autorytetów nie brakuje - Dzień Edukacji Narodowej w Choszcznie
16.10.2013.

CHOSZCZNO W poniedziałkowy wieczór w Choszczeńskim Domu Kultury swoje święto obchodzili
nauczyciele i pracownicy oświaty. Życzenia, dedykacje, kwiaty, nagrody i owacje na stojąco dla ADAMA
DZIECINIAKA i MICHAŁA JANICKIEGO, aktorów Teatru Poniedziałek, którzy zaprezentowali się w sztuce
&bdquo;Mąż mój żony&rdquo;.

W choszczeńskiej oświacie pracuje prawie 400 osób. &ndash; Jeśli można by to
było porównać do jednego zakładu pracy, to zdecydowanie jest to
instytucja zatrudniająca najwięcej osób &ndash;mówi burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
Na poniedziałkowym spotkaniu z nauczycielami i pracownikami szkół i
przedszkoli podkreślił, że mimo kryzysu gmina systematycznie inwestuje w
choszczeńskie placówki oświatowe. Burmistrz w życzeniach kierowanych do
nauczycieli kilkakrotnie podkreślił, że w naszych placówkach nie
brakuje takich osób, które nie wtłaczają a wyzwalają, nie ciągną a
wznoszą, nie ugniatają a kształtują, nie dyktują a uczą, nie żądają a zapytują. &ndash; Nie brakuje
wybitnych
pedagogów, pełniących w życiu uczniów rolę zarówno autorytetów, jak i
przewodników. Nauczycieli zdolnych do autentycznej współpracy z dziećmi i młodzieżą w atmosferze
prawdziwej życzliwości &ndash; mówił do zebranych. Życzenia złożyła też prezes choszczeńskiego
oddziału ZNP BARBARA NASKRĘT. Najlepszym pedagogom i pracownikom wręczył przyznane nagrody.
Otrzymali je: SŁAWOMIR GIZIŃSKI, ZBIGNIEW STAROSTKA (Publiczne Gimnazjum w Choszcznie), EWA
BEDNARZ, DANUTA PAŁKA (Szkoła Podstawowa nr 1), EWA KLIŃSKA, ANDRZEJ FIK, RYSZARD
WINIARSKI (Szkoła Podstawowa nr 3), AGNIESZKA CZUKIEWSKA (Szkoła Podstawowa w Korytowie),
AGNIESZKA PLUTA (Szkoła Podstawowa w Sławęcinie), KRYSTYNA KOZANECKA, JADWIGA OZON (Szkoła
Podstawowa nr 1 w Suliszewie), ELŻBIETA ANDRUSZEWSKA (Szkoła Podstawowa w Zamęcinie),
WERONIKA DOKURNO, MARIOLA ADAMCZYK (Przedszkole nr 1), ELŻBIETA ŚWIĄTNICKA (Przedszkole nr
2), ALEKSANDRA MICHNA (Przedszkole nr 4) oraz KATARZYNA KOWALSKA, MAGDALENA MICIUL
(Przedszkole
nr 5). W specjalnej prezentacji obejrzeliśmy osiągnięcia choszczeńskich
szkół i przedszkoli, a w części artystycznej zaprezentował się JAN ŻOŁNIERZÓW i ZUZANNA PODLAS. Na
finał, w blisko dwugodzinnym spektaklu &bdquo;Mąż mojej żony&rdquo; zabawiali wszystkich aktorzy
Teatru Poniedziałek ADAM DZIECINIAK i MICHAŁ JANICKI.
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