Spotkanie Wigilijne

Już

po raz szósty świąteczny nastrój połączył grono pedagogiczne ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w
Krotoszynie, pracodawców, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, przedstawicieli władz
powiatowych. Wspólny stół zjednoczył wszystkich, dla których ważna jest przyszłość młodego
pokolenia. Nie zabrakło przedstawicieli władz powiatowych – Starosty Krotoszyńskiego p.
Stanisława Szczotki, Wicestarosty Krotoszyńskiego – p. Pawła Radojewskiego. Obe
cny był także Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Przemysław Wójcik oraz
przedstawiciele zarządu Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.
Gości przywitała dyrektor placówki p. Izabela Kossakowska. Zwróciła uwagę na fakt, jak duże
znaczenie dla właściwej edukacji ma harmonijna współpraca szkoły z pracodawcami uczniów.
Zaznaczyła, że wszystkie działania szkoły, organu prowadzącego i instruktorów praktycznej
nauki zawodu zmierzają do wychowania młodych ludzi na dojrzałych, odpowiedzialnych
członków społeczeństwa oraz doskonałych fachowców w swych dziedzinach zawodowych. W
imieniu całej społeczności szkolnej życzyła wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
O duchowe przeżycia zadbał ks. Leszek Wojtasik, który przypomniał wszystkim, że Boże
Narodzenie, to święta Wielkiej Miłości. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu
Krotoszyńskiego P. Stanisław Szczotka, który chwaląc ideę tego typu uroczystości życzył
wszystkim zebranym wielu sukcesów w pracy dydaktycznej oraz Radosnych, Rodzinnych
Świąt.
Wspólne biesiadowanie poprzedził występ uczniów naszej szkoły. Przygotowali Oni pod okiem
pani Marzeny Kasprolewicz ciekawy program artystyczny, po zakończeniu którego wszyscy
obecni na spotkaniu składali sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem. Oczywiście, największym
uznaniem cieszyły się świąteczne smakołyki. Ich zapach kusząco roznosił się po całej szkole.
Wszystkie pyszności były zasługą Pani Marioli Kaczmarek, która ze swoimi podopiecznymi
wyczarowała potrawy godne najbardziej delikatnego podniebienia. Świąteczny klimat budowała
także pięknie podana kawa, pierniki, sernik i makowiec. Zgromadzeni goście rozmawiali o
rozwoju dalszej współpracy, wymieniając się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Serdeczne
podziękowania od całej społeczności szkolnej dla wszystkich, którzy znaleźli czas na wspólne
spotkanie. Dzięki temu możemy kontynuować zapoczątkowaną sześć lat temu tradycję spotkań
przedświątecznych nauczycieli z władzami i pracodawcami.
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