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13. i 20.10.2016 r. 

 

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej  obchodziliśmy w dwóch etapach – najpierw 

w naszej związkowej rodzinie seniorów, później część z nas uczestniczyła w  uroczystości od-

działowej. Przyszło nam go świętować w roku, w którym brać nauczycielska głośno wyraża 

swoje niezadowolenie z obecnej polityki oświatowej. Wprawdzie nie pracujemy zawodowo, 

jednakże solidaryzujemy się z tymi wszystkimi, którym na sercu leży dobro ucznia i nauczyciela. 

13 października spotkaliśmy się w sali kolumnowej Astorii. Goście nie zawiedli, zaw-

sze są z nami we wszystkich ważnych chwilach.        

                                                                          Była Koleżanka Maria  

Mieszalska-Goroszkiewicz – Prezes Od-

działu ZNP, byli też Wiceprezesi Zarządu 

Oddziału – Koleżanka Elżbieta Mikulska i 

Kolega Andrzej Uścinowicz.  

Nie zawiodła Koleżanka Teresa Kowalska – 

Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emery-

tów i Rencistów. Cieszyliśmy się obecno-

ścią Koleżanki Iraidy Tarasiewicz – członka 

Zarządu Okręgu Podlaskiego i Koleżanki Iwony Janowskiej - Wiceprzewodniczącej Oddziałowej 

Komisji Rewizyjnej. 

Gratulowaliśmy Koleżance Irenie Grabowieckiej, która w uznaniu szczególnych za-

sług dla Związku Nauczycielstwa Polskiego została przez Zarząd Główny ZNP uhonorowana Ty-

tułem Honorowego Przewodniczącego Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów. 

 

 
 

 



 

Z okazji naszego święta życzyliśmy sobie dużo zdrowia i pomyślności, wytrwałości w 

pokonywaniu trosk dnia codziennego. Przekonywaliśmy siebie wzajemnie, że jeżeli zechcemy 

być razem, samotność nie będzie tak dokuczliwa, a jesień życia nabierze barw i dostarczy nam 

jeszcze niemało radości.  

Byliśmy pod wrażeniem ciepłego wystąpienia Koleżanki Prezes Oddziału, która od 

zawsze jest naszym niezawodnym przyjacielem. Wysłuchaliśmy też życzeń, które dotarły do 

nas z dalekiego Świebodzina od naszych Koleżanek i Kolegów. Napisali nam: 

 

„Są miejsca, czasy i ludzie, 

których się nie zapomina. 

Są chwile, które w pamięci zostają, 

choć czas tak szybko leci”. 

 

Uroczysty obiad rozpoczęliśmy od deseru. Tym deserem okazała się niezwykła roz-

mowa naszych dwóch Koleżanek – Ireny Piechockiej i Danuty Sienkiewicz, rozmowa o nas i o 

osobach, które na trwałe zapisały się w naszej pamięci. Mottem przewodnim tego dialogu była 

fraza „ocalić od zapomnienia” uśmiech  ucznia, ciepło jego oczu, jego otwarty umysł, wspólny 

czas, nastrój tej chwili… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

           Uroczystość oddziałowa odbyła się w Auli Ma-

gna Pałacu Branickich. Wyróżniający się w pracy na-

uczyciele, członkowie ZNP zostali uhonorowani od-

znaczeniami państwowymi i związkowymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dwoje naszych seniorów – Koleżanka Mirosława Tałuć i Kolega Jan Dworakowski otrzymali 

Odznakę za 50 lat przynależności do ZNP. Aktu dekoracji dokonał Prezes Okręgu Podlaskiego 

– Kolega Andrzej Gryguć. 

 

 

 

 

 

 

               Niezwykły Jubileusz – 25-lecie kierowania    

             Oddziałem ZNP przez Koleżankę Marię 

             Mieszalską-Goroszkiewicz. 

             Kwiaty, podziękowania, mnóstwo ciepłych 

              słów…               


