SPOŁECZNIK ROKU 2017
Pani Antonina Tarnowska Społecznikiem Roku 2017!
W dniu 21 grudnia 2017 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy
Przytoczna został ogłoszony wynik konkursu o tytuł Społecznika
Roku 2017. Kapituła konkursowa jednogłośnie przyznała tytuł
Pani Antoninie Tarnowska.
Kandydaturę Pani Tarnowskiej zgłosili radny Sławomir Sprohs
oraz mieszkańcy wsi Wierzbno.
Przewodniczący Rady Gminy Konrad Golec wspomniał, jako były
uczeń Pani Antoniny, iż zapamiętał wymagania, konsekwencje,
cierpliwość i sprawiedliwość swojej nauczycielki. Podkreślił,
że Pani Antonina działa na wielu płaszczyznach, począwszy od
budowy szkoły w Wierzbnie, zaangażowanie w sprawy oświaty, w
życie kościoła, w sprawy sołeckie do stworzenia klubu seniora
w Wierzbnie, który to następnie został przeniesiony do
Przytocznej, jako już gminny klub. Pani Antonina organizuje
wycieczki, spotkania, a nawet udziela pomocy osobom znajomym,
które są w trudnej sytuacji, namawiając do tego również
innych.
Wójt Bartłomiej Kucharyk, wręczając statuetkę Laureatce
podkreślił, że wszelkie inicjatywy Pani Antoniny realizowane
są bezinteresownie i mają na celu jedynie to, by służyć innym
ludziom. Budujące jest to, że tegoroczny Społecznik potrafi
kochać drugiego człowieka i umie dzielić się swoimi talentami.
Wójt podkreślił, że Pani Tarnowska cieszy się ogromnym
autorytetem wśród lokalnej społeczności, ale z jej
zaangażowania korzysta już cała gmina. „Zaraża Pani pozytywną
energią do czynienia rzeczy wielkich. Cieszę się, że
wielokrotnie mogłem czerpać z Pani mądrych porad i życiowego
doświadczenia”.
Pani Henryka Żuk dodała, że Pani Tosia jest filarem klubu

seniora oraz, że jest człowiekiem nie na miarę tych czasów,
bowiem zawsze stawia dobro innych na pierwszym miejscu. Na
uwagę zasługuje również fakt, że Pani Antonina od dwudziestu
lat prowadzi kronikę Wierzbna, gdzie odnotowuje wszystkie
ważne wydarzenia.
Pani Antonina Tarnowska stwierdziła, że osobiście uważa, iż ta
nagroda jej się nie należy z dwóch powodów. Po pierwsze jej
działalność społecznikowska od 2007 roku jest znacznie
mniejsza, bo prowadzi kronikę wsi, działa w klubie seniora i
pomaga dzieciom odrabiać lekcje. Większa aktywność
społecznikowska przypadała na lata 1989-2007, gdzie
największym sukcesem Wierzbna (a nie jej) była rozbudowa
szkoły, a dalej praca w radach sołeckich. Jednocześnie
zwróciła uwagę na potrzebę kontaktu z osobami samotnymi i
czynienia dobra na co dzień.
To już siódma edycja konkursu o tytuł Społecznika Roku Gminy
Przytoczna. Członkowie Kapituły Konkursowej podkreślają, że
decyzja o wyborze nie należy do łatwych z uwagi na to, że
wszystkie osoby zgłaszane do konkursu zasługują na
uhonorowanie.
Dotychczasowi laureaci:
Społecznik Roku 2011 – Pani Henryka Żuk,
Społecznik Roku 2012 – Pan Stanisław Pietrzak,
Społecznik Roku
Społecznik Roku
Społecznik Roku
Państwo Maria i

2013 –
2014 –
2015 –
Henryk

Pani Joanna Baranowska,
Pani Anna Kopyść,
Pani Jolanta Góra,
Solarscy.

Gratulujemy laureatom za ich aktywność społeczną, otwartość na
świat i bezinteresowność w swoich działaniach. Dziękujemy za
„już” i prosimy o „jeszcze”.

