
 

 

 

 

Do tradycji Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego należy honorowanie osób zasłużonych 

dla kultury Statuetkami Teatralnymi.  Czynimy to corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia 

Teatru. Dziś, obchodząc to święto, cieszymy się, że nagrodę Statuetki Teatralnej 2019 

otrzymuje pani Halina Ziobro. 

 

Większość z nas zna panią Halinę Ziobro od dawna. W przeszłości była naszą koleżanką 

w nauczycielskiej pracy, dla Dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 -  wzorowym się pracownikiem, a 

dla uczniów szanowaną panią od polskiego. Dziś przebywa na zasłużonej emeryturze. 

Niezależnie jednak od sytuacji życiowej charakteryzuje ją maksymalizm w dążeniu do 

osiągnięcia stawianych sobie celów i otwarcie na innego człowieka. Taka postawa w 

połączeniu z jej pasją działania przyniosła i przynosi nadal wiele pożytku dla wspólnego 

dobra.  

Za co trzeba Ją w tym uroczystym dniu pochwalić? 

 

Jako czynny nauczyciel języka polskiego żywo angażowała się w działalność parateatralną. 

Organizowała wyjazdy dla młodzieży do teatrów Śląska i Krakowa. Jej uczniowie odnosili 

sukcesy w Wojewódzkim Konkursie na Recenzję Teatralną w Katowicach. Pod kierunkiem 

pani Haliny Ziobro powstało wiele okazjonalnych programów artystycznych. Jej wkład pracy 

przyczynił się  także do utworzenia pierwszego w Małopolsce Oddziału Okręgowego 

Towarzystwa Kultury Teatralnej z siedzibą w Olkuszu.  

 

W pierwszych latach na emeryturze była przede wszystkim dla swoich bliskich. Trzeba 

podkreślić, że z czułością opiekowała się chorą mamą i wnukami oraz wspomagała córkę – 

artystkę muzyka – panią Joannę Tesarczyk. 

 

Mijały kolejne tygodnie i miesiące ... Pomimo wielu obowiązków nasza dzisiejsza Laureatka 

zachowała siły, energię i wolę, które uskrzydlają Ją do społecznego działania w 

Stowarzyszeniu Teatralno- Literackim oraz w swojej rodzinnej miejscowości. 



 

 

Jej praca na rzecz Stowarzyszenia polega przede wszystkim na współorganizowaniu 

wyjazdów doteatrów i na koncerty muzyczne Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia w Katowicach. Można powiedzieć, że dzięki Jej staraniom dane nam było przeżywać 

wspaniałe chwile, słuchając kompozycji Ludwika van Beethovena, Mozarta, IX Symfonii 

Gustawa Mahlera czy utworów fortepianowych Claude'a Debussy'ego. To ważna zasługa, 

bo jak powszechnie wiadomo: „Muzyka zmywa z duszy pył codziennego życia”, a 

obcując z nią, stajemy się lepszymi ludźmi.  

W rodzinnych Pomorzanach pani Halina Ziobro znana jest jako aktywny członek Klubu 

Seniora. Lubi ludzi, dlatego chce być z innymi i dla innych. Ta cecha Jej osobowości w 

połączeniu z wrażliwością artystyczną i polonistycznym wykształceniem zdecydowała, że 

wzięła udział  w programie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, który 

miał miejsce w listopadzie, w Domu Kultury w Kluczach. Recytowała wówczas poruszające 

liryki patriotyczne, reprezentując nie tylko własną pomorzańską społeczność, ale także 

uczucia i myśli pokoleń Polaków spragnionych wolności i dla wolności poświęcających 

nawet własne życie.  

 

Szanowni Państwo! 

 

Już starożytni zastanawiali się, jak żyć, aby żyć dobrze. Historyk Herodot podkreślał 

wielokrotnie, że:  

„Całe nasze życie to zaangażowanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje 

naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia”.  

Z pewnością w odniesieniu do pani Haliny Ziobro można powiedzieć, że Jej życie to 

„zaangażowanie i i pasja”, bo nasza Koleżanka – ma wiele zainteresowań i wciąż angażuje 

się w działalność społeczną. 

 

Halinko! 

 

My, Twoi Przyjaciele z STL-u, serdecznie gratulujemy Ci zaszczytnej nagrody i jednocześnie 

życzymy, abyś nadal żyła pełnią życia. Niech czas płynie Ci  w zdrowiu i szczęściu oraz 

obfituje w ludzką dobroć i życzliwość. 

 

Mamy nadzieję na dalszą współpracę i nowe ciekawe projekty.  
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