12 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
święta polskiej oświaty. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Małgorzata Irawizytator Kuratorium w Łodzi, Barbara Nagrodzka-sekretarz Gminy Rozprza, Sylwia
Woźniak- przewodnicząca Rady Rodziców, Elżbieta Piątek- przewodnicząca Komisji
Oświaty w Rozprzy, Arkadiusz Próba- radny Gminy Rozprza, Zbigniew Biedroń- proboszcz
parafii w Niechcicach, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji.
Dyrektor szkoły, Bogusława Lewińska, powitała gości, Grono Pedagogiczne ZSG
Niechcice, pracowników administracji, rodziców, dzieci i młodzież. Minutą ciszy wszyscy
uczcili pamięć zmarłych nauczycieli i pracowników. Następnie podziękowała nauczycielom i
pracownikom za włożony trud wychowania młodzieży.

„Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty
Trudno znaleźć słowa, które byłyby odpowiednie, aby podziękować Wam za Waszą
pracę, poświęcenie i za serce, które wkładacie w edukację i wychowanie młodzieży.
Dziękuję naszym nauczycielom i wychowawcom, za ich trud i poświęcenie, w
szczególności zaś za to że są w chwilach dobrych jak i złych, że można na nich zawsze liczyć,
że pomagają rozwiązywać problemy, a co najistotniejsze mobilizują do działania . To Wy
kształtujecie ludzi, którzy będą mieli wpływ na losy kraju i świata.
Warto krótko przypomnieć zasługi pierwszego w Polsce, a także w Europie
ministerstwa oświaty publicznej. Komisja Edukacji Narodowej została powołana 14-ego
października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Jej członkami zostali
uczeni i artyści skupieni wokół osoby jej lidera Hugona Kołłątaja. Zasługi i dokonania
Komisji są nie do przecenienia.
Dzień 14 października jest we współczesnej Polsce obchodzony jako dzień
upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym tradycyjnie
dziękujemy nauczycielom za ich pracę.
Szanowni Państwo!
Zanim uczniowie złożą Wam życzenia, pozwólcie, że najpierw ja Państwu podziękuję
za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów,
ale także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Za
życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście
twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza
szkoła jest wyjątkowa. Dziękuję Wam osobiście także za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej
chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Mam głęboką nadzieję, że czujecie na co
dzień nie tylko dziś, że Wy także możecie liczyć na pomoc i wsparcie z mojej strony. Kim
jest polski nauczyciel? Ile jest wart dobry nauczyciel? Czy da się wyliczyć wartość i zasługi
nauczyciela? Nauczyciel to pracownik sumienny, poświęcający się swej pracy i
odpowiedzialny – świadomy misji, jaka spoczywa na jego barkach.
Współczesny nauczyciel to osoba, która jest fachowcem w swojej dziedzinie, ale także
jest sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale
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bardzo często osobą pomocną także rodzicom. Jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku
na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i
uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swej wiedzy, szukającą
ciekawych i niebanalnych rozwiązań. A przy tym wszystkim to zwykle człowiek pogodny,
życzliwy i wyrozumiały.
Dziękując Państwu za to, że tacy właśnie jesteście, życzę przede wszystkim
wytrwałości. Życzę, by znaczenie pracy, którą wykonujecie, stawało się coraz bardziej
oczywiste dla wszystkich ludzi naszego społeczeństwa. Cieszmy się, że dane nam jest brać
czynny udział w jednej z najważniejszych powinności, jaką może mieć człowiek w stosunku
do drugiego człowieka – w przekazywaniu mu wiedzy i doświadczenia, w wychowywaniu go.
Jestem zaszczycona, że wraz z Państwem mogę wykonywać ten wspaniały zawód. Tradycją
stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są nauczycielom różnorodne nagrody i
odznaczenia. W samej szkole to nagrody dyrektora. Otrzymają je dziś nauczyciele którzy w
ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyli. Pośród tegorocznych laureatów są
nauczyciele, którzy rozwijali uzdolnienia uczniów, przygotowując ich, wielokrotnie z
sukcesami, do udziału w konkursach przedmiotowych oraz rozmaitych konkursach
tematycznych, rozwijali talenty artystyczne uczniów, co owocowało uhonorowaniem ich
nagrodami i dyplomami.
Są także wśród nich nauczyciele realizujący całoroczne programy edukacyjne, są tacy,
dzięki działalności których szkoła wzbogaciła się o kolejne certyfikaty, dyplomy i
podziękowania. Są też tacy, dzięki którym szkoła wzbogaciła się w sprzęt, pomoce
dydaktyczne, pomagali przy remontach i odnawianiu szkoły. Nagrodzeni zostaną także
nauczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, poszanowania inności i
poświęcenia, oraz ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w nauce lub
potrzebującym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia. Wszystkim nagrodzonym
najserdeczniej dziękuję i gratuluję, życząc dalszych sukcesów.
Nagrodzeni nauczyciele to: mgr Katarzyna Bartosiewicz, mgr Irena Zielińska, mgr
Edyta Pawłowska, mgr Joanna Wieczorek i mgr Zbigniew Woszczyk.
Wśród nagrodzonych są także pracownicy administracji, którzy także wspierali naszą
szkołę finansowo, byli zawsze i wszędzie, pracowali nawet w sobotę czy niedzielę, na których
pomoc można było zawsze liczyć. Nagrody otrzymują: Wacława Pawlak, Jadwiga Wieczorek,
Dorota Grzejszczak i Adam Ałaszewski.
Ta grupa nauczycieli została nagrodzona dzisiaj, ale inni za swoją pracę otrzymali
wcześniej dodatki motywacyjne. Do nauczycieli tych należą: Laurencja Jarzębska, Tamara
Wieczorek, Zdzisława Pielużek, Aneta Magiera, Iwona Bąkowska, Bożena Sieńko.
Oprócz tego wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz emeryci naszej szkoły otrzymali
upominki finansowe z okazji Dnia Nauczyciela.
Do życzeń przyłączyli się uczniowie i zaproszeni goście.
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