UCHWAŁA NR XXXV/352/2013
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta Lipna”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr
XL/319/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie
nadawania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta Lipna” (Dz. Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr
142, poz. 2622)
uchwala się, co następuje :

§ 1. Nadać tytuł „ZasłuŜony dla Miasta Lipna „
Pani Wandzie Mróz

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo
przyjęty.

UZASADNIENIE
Pani Wanda Mróz od 1976 roku pracowała jako nauczyciel języka polskiego w
Zespole Szkół Mechanicznych. Prowadziła w tym czasie koło recytatorskie, a
młodzieŜ uczęszczająca do tego koła brała udział w licznych konkursach
recytatorskich regionalnych oraz ogólnopolskich, w Szczecinie i śaganiu.
Prowadziła równieŜ zespoły taneczne, tańca ludowego i nowoczesnego, oraz
szkolny kabaret Faflun. JuŜ w latach osiemdziesiątych tworzyła scenariusze
montaŜy słowno-muzycznych oraz pierwszych prób spektakli teatralnych np.
„Antygony” Sofoklesa. W 1992 roku rozpoczęła pracę w Liceum
Ogólnokształcącym w Lipnie i juŜ od samego początku stworzyła zespół
teatralny, który aktualnie działa pod nazwą Teatr Bene Nati. Jej grupa teatralna
występowała w wielu miastach w Polsce, m.in Inowrocławiu, Ostromecku,
Bydgoszczy,
Trzemesznie,
Słupcy,
Włocławku
oraz
okolicznych
miejscowościach. Teatr Bene Nati jest laureatem ogólnopolskich konkursów
takich jak Młode Talenty, Arlekinada, Maski. Recytatorzy odnoszą sukcesy w
konkursach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Jej wychowankowie
ukończyli Akademię Teatralną lub aktualnie studiują aktorstwo. Wielu z nich
działa w amatorskich zespołach. Prowadzi równieŜ grupę teatralną Paghetos
przy Gimnazjum Prywatnym w Lipnie. Jest autorką scenariuszy i reŜyserem
spektakli „Miałam szczęście do ludzi”, „W kabarecie Eldorado”, „Szlagiery
warszawskiej ulicy”. Uczyła i wychowała wielu uczniów, którzy teraz cechują
się ogromną wraŜliwością i kulturą.
Z Lipnowskim Towarzystwem Kulturalnym współpracuje od samego początku.
W kaŜdym z siedmiu kolejnych festiwali występowali członkowie jej zespołów
teatralnych. Jest aktywnym członkiem stowarzyszenia.
Pani Wanda Mróz swoją wraźliwością oraz wielkim doświadczeniem wspiera
bardzo aktywnie rozwój Przeglądu „Pola i inni”. Jej praca wpływa bardzo
mocno na rozwój kulturalny i społeczny mieszkańców naszego miasta. Jej
zaangaŜowanie oraz wysoki poziom artystyczny jest doceniany w całej Polsce.
NaleŜy podkreślić, Ŝe Pani Wanda Mróz w swej działalności bardzo się
przyczynia do promocji miasta Lipna oraz regionu.
W związku z powyŜszym Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri
wnioskuje o przyznanie Pani Wandzie Mróz tytułu „ZasłuŜony dla Miasta
Lipna”

