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CHOSZCZNO. W sobotę w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie odbyła się czwarta edycja
organizowanej z okazji Dnia Kobiet imprezy charytatywnej &bdquo;Silna i piękna&rdquo;. Tym razem
całkowity dochód z tego wydarzenia, czyli ponad 7,5 tys. złotych trafił do 2-letniej SYLWII ŻAK.

Warto przypomnieć, że opisywaną imprezę, która dopiero później otrzymała nazwę &bdquo;Silna i
piękna&rdquo;, w 2017 roku wymyśliły panie MAŁGORZATA CZERSKA i BOŻENA HRYSZKO.
Choć pierwsza z nich, na co dzień prowadzi salon kosmetyczny, a druga
firmę reklamowo-poligraficzną, to jednak od samego początku obydwie
zgodnie stwierdzały, że zależało im na stworzeniu wydarzenia
podkreślającego to święto, a jednocześnie takiego, które dałoby kobietom
coś bardziej wymiernego. Ważne jest też to, że impreza miała
nawiązywać klimatem do wcześniej organizowanych m.in. przez M. Czerską,
targów ślubnych.
Tegoroczna edycja była już czwartą, a tym razem cały ciężar organizacyjny przejęły wspomniana już M.
Czerska, a także KRYSTYNA GŁĘBOCKA i ANNA OSIŃSKA-FURS.
Po raz drugi z rzędu impreza odbyła się w pomieszczeniach obecnej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie, a w sobotni wieczór śpiewająco
przywitał panie MACIEJ RADOMIAK. Również na powitanie, każda z
nich otrzymała kwiatka, lampkę szampana i upominek. Ponadto, każdy kto w
tym dniu zawitał do auli, mógł wesprzeć organizatorów kupując
charytatywny bon, z którego dochód w całości przeznaczony był na
leczenie 2-letniej SYLWII ŻAK.
- Wymyśliłyście wydarzenie, które przy okazji waszego święta, daje
możliwość skorzystania z tematów, które w codziennym życiu, świadomie
czy nie, ale najczęściej omijacie. Poprzednie trzy edycje odbiły się
szerokim echem, przede wszystkim w środowisku pań, ale my mężczyźni też
potrafimy docenić to, że z taką atencją podchodzicie do tematów
związanych m.in. z profilaktyką zdrowotną, urodą, dietetyką, jak również
poradnictwem psychologicznym, czy też szeroko rozumianym doradztwem
prawnym &ndash; gratulował organizatorkom, burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Zdecydowanie podkreślił,
że to właśnie ich działanie, przyczyniło się do sukcesu tego wydarzenia.

Główna część opisywanej imprezy odbywała się w auli, gdzie m.in.
prezentowali się tancerze i wokaliści. Tu też prowadzono losowanie
upominków przygotowanych przez organizatorów, natomiast stoiska i część
cateringowa ulokowane były na korytarzu. Wśród wystawców zobaczyliśmy
wiele osób, które od samego początku wspierają &bdquo;Silną i piękną&rdquo;, w tym
m.in. fryzjerki ANNĘ FELUSIAK-PIĄTEK i MONIKĘ ROMANOWICZ. Pysznym chlebem własnego wypieku,
częstowała dietetyk AGNIESZKA LECIEJEWSKA,
o honorowym krwiodawstwie można było porozmawiać z członkami
Stowarzyszenia Niagara. Także posmakować choszczeńskich potraw,
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na stoiskach czekali również specjaliści m.in. od wizażu, masażu,
fryzjerstwa, psychologii, dietetyki, a nawet prawa.
Owacyjnie przyjęto występ choszczeńskiej fryzjerki EWY KAWKI,
która najpierw opowiedziała o tym, jak to, jako jedyna Polka załapała
się do stylizowania finalistek światowego konkursu piękności Miss Universe, a
następnie zaprezentowała trzy fryzury, specjalnie przygotowane na to
wydarzenie.

Wspomnieliśmy już, że także i ta edycja &bdquo;Silnej i pięknej&rdquo; miała cel
charytatywny, więc na zakończenie główne organizatorki wręczyły
chrzestnej S. Żak czeka na kwotę ponad 7,5 tys. zł. Podkreślamy też
fakt, że od pierwszej edycji, o oprawę muzyczną i prowadzenie dba ZBIGNIEW GARZYŃSKI, który także i
tym razem świetnie spisał się w tej roli.

Tadeusz Krawiec
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