
Po święcie nauczyciela 

Oświatę czekają zmiany 
W sali koncertowej Szkoły Mu

zycznej w Płocku odbyły się uro
czystości z okazji Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej. Do bohate
rów spotkania, przedstawiciele 
władz oświatowych kierowali ży
czenia sukcesów na pedagogicznej 
niwie. Kilkudziesięciu nauczycieli 
odebrało nagrody przyznane 
przez ministra i mazowieckiego 
kuratora oświaty. 

Jak mówiła obecna na uroczy
stościach Katarzyna Góralska, ma
zowiecki wicekurator oświaty, to 
czas szczególny w szkolnym ka
lendarzu, ale zarazem pretekst do 
tego, by zwrócić uwagę na trud 
i wagę zawodu nauczycielskiego. 
W czasie uroczystości sporo uwagi 
poświęcono zmianom, które cze
kają polską szkołę, m.in. rozpoczę
cie nauki przez 6-latki, zwiększe
nie liczby zajęć dodatkowych dla 
uczniów. Ważną kwestią jest dy
skutowana od kilku miesięcy przez 
związkowców sprawa zwiększenia 
pensum dla nauczycieli. - Mają 
one nie tyle odmieniać, co uspraw
niać funkcjonowanie szkoły, konty
nuować to, co najcenniejsze, a ca
la Europa może od nas uczyć się 
pracy wychowawczej - mówiła 
Katarzyna Góralska. 

Obchody święta Komisji Edukacji 
Narodowej, to przede wszystkim 
czas podziękowań dla nauczyciel 
i samorządów, które ód kilku lat wy
stępują w roli gospodarzy placówek 
oświatowych. W czasie płockich 
uroczystości Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski uhonoro
wano Leonardę Mejer z LO im. St. 
Małachowskiego w Płocku. Srebrne 
Krzyże Zasługi otrzymali: Wanda 
Bedyk (SP Słubice), Maria Borow
ska (ZS im. L. Bergerowej w Płoc
ku), Bożena Derwich (SP Łąck), 
Wojciech Gajewski (wójt gminy Za
widz). Brązowym Krzyżem Zasługi 
uhonorowano: Bogumiłę Bielecką 
(SP nr 3 Płock), Alicję Drożdż (ZS 

nr 1 w Płocku), Dariusza Kalkow-
skiego (wójt gminy Gozdowo), Jo
annę Szczepkowską (SP Goleszyn), 
Annę Żółtowską (G nr 6 w Płocku). 

Z okazji nauczycielskiego święta 
wręczane były nagrody ministra 
edukacji narodowej. Odebrali je: 
Wanda Bieńkowska (LO im. St. Ma
łachowskiego w Płocku), Danuta 
Karpisz (G nr 3 w Płocku), Wojciech 
Lewandowski (SP nr 6 w Płocku), 
Andrzej Milkę (Harcerski Zespół 
Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka), Mał
gorzata Strzegowska (Zespół Szkół 
Budowlanych nr 1 w Płocku). Na
grodami mazowieckiego kuratora 
oświaty uhonorowano: Hannę Drze
wiecką (III LO im. M. Dąbrowskiej 
w Płocku), Grażynę Gradecką (Spe
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho
wawczy nr 2 w Płocku), Roberta 
Kowalskiego (Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 2 
w Płocku), Urszulę Łykowską (SP 
w Lucieniu), Andrzeja Nadrowskie-
go (SP w Jeżewie), Barbarę Raczyń
ską (Gimnazjum w Szczutowie), Te
resę Russek (ZSO w Pacynie), Annę 
Sobocińską (Poradnia Psychologicz
no-Pedagogiczna w Sierpcu), Bogu
sława Sukiennika (Zespół Szkół Bu
dowlanych nr 1 w Płocku). Szesna
stu osobom wręczono Medale Ko
misji Edukacji Narodowej, rad 

Cappuccino w teatrze 
25, 26 października (sobota, nie

dziela) o godz. 19.00 w Teatrze 
Dramatycznym (ul. Nowy Rynek 
11) zobaczymy sztukę „Cappucci
no", a o 22.00 rozpoczyna się 
„Akademia szczególnej wrażliwo
ści". 21, 22, 23 października (wto
rek, środa, czwartek) o godz. 9.00 
i 11.00 dzieci zobaczą w teatrze 
„Czerwonego kapturka". 28 paź
dziernika (wtorek) o godz. 11.00 
powraca spektakl „Obywatel M." 

Tomasz Stockinger w DD 
26 października (niedziela) 

o godz. 18.00 w Domu Darmstadt 
(ul. Stary Rynek 8) wystąpi To
masz Stockinger w recitalu pt. 
„Melodią do mnie wracasz". 

Muzyka po amerykańsku 
31 października (piątek) 

o godz. 19.00 w Sali koncertowej 
Szkoły Muzycznej (ul. Kolegial
na 23) w koncercie „Muzyka po 
amerykańsku" wystąpi Waldemar 


