
Powiatowy Dzień Edukacji w ZST 

 

Nauczyciel uczy o przeszłości, tłumaczy teraźniejszość, kształtuje przyszłość. 

 

13 października był ważnym i uroczystym dniem dla całej społeczności szkolnej. Właśnie w naszej 

placówce obchodzono w tym roku Dzień Komisji Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela. 

Na uroczystość przyjęło zaproszenie i przybyło wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili 

nas m. in.: radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Paweł Śliwa, starosta Karol Górski, 

wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Roman Dziubina, wicestarosta Jerzy Nalepka, członek Zarządu 

Powiatu Stanisław Kaszyk, dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Dariusz 

Leśniak i przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego Zofia Kamińska. 

Wszystkich przywitała dyrektor szkoły mgr Renata Stępień, która przypomniała okoliczności powstania 

Komisji Edukacji Narodowej i jej założenia. Życzyła wszystkim, aby ideały przyświecające Komisji 

inspirowały wszystkich do działania. Na ręce przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofii 

Kamińskiej złożyła bukiet kwiatów jako podziękowanie dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników 

związanych z oświatą.  

Z kolei starosta Karol Górski w swoim wystąpieniu przypomniał zawiłe drogi edukacji w Polsce, 

uwzględniając burzliwą historie naszego kraju. Przybliżył również aktualną sytuację powiatowej oświaty, 

podkreślając wysokie wyniki szkół ponadgimnazjalnych z egzaminów maturalnych oraz różnorodne sukcesy 

uczniów.  Starosta wręczył dziewiętnastu nauczycielom powiatu gorlickiego Nagrodę Starosty na rok szkolny 

2017/18. 

Następnie dyrektor Zespołu Szkól Technicznych wręczyła Nagrody Dyrektora dziewięciu nauczycielom 

pracującym w naszej szkole. 

Życzenia dla nauczycieli oraz pracowników szkół przekazali również: wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Gorlickiego Roman Dziubina, dyrektor delegatury MKO Dariusz Leśniak, w imieniu poseł na Sejm 

RP Barbary Bartuś - p. Wacław Zięba,  w imieniu senatora RP Stanisława Koguta - radny Zygmunt Fryczek, 

radny sejmiku województwa Małopolskiego Paweł Śliwa oraz radna Rady Powiatu Gorlickiego Zofia 

Kamińska. 

Spotkanie to było także okazją do przyznania pierwszego w historii wyróżnienia Primus Inter Pares 

(pierwszy wśród równych). Starosta, obszernie uzasadniając wybór Kapituły, ogłosił, że laureatką tej nagrody 

została Renata Stępień – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach. Wręczył wyróżnionej pamiątkowy 

dyplom i statuetkę. 

Ostatnim punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów naszej 

szkoły przygotowany przez A. Bombę, E. Przesławską i R. Rybczyk.  

Całość programu koncentrowała się na relacjach zachodzących pomiędzy nauczycielami i uczniami. 

Recytowane przez młodzież wiersze i prozaiczne fragmenty rozważań skłaniały do refleksji nad naturą obu 

grup i zależnościami je łączącymi. Tezy zawarte w wykorzystanych utworach wskazywały na niewątpliwy 

wpływ, jaki nauczyciele i wychowawcy mają na swoich podopiecznych. Poważne deklamacje przeplatały się z 

popularnymi utworami muzycznymi, które spowodowały, że część artystyczna okazała się interesująca, aprzy 

tym niebanalna. Całości dopełniała prezentacja multimedialna łącząca cytaty z utworów z pamiątkowymi 

zdjęciami obrazującymi codzienne życie szkoły. 

Na koniec przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce dyrekcji podziękowania i 

symboliczny bukiet, a dla wszystkich uczących zespół muzyczny zaśpiewał piosenkę.  

Mamy nadzieję, że każdemu uczestnikowi tych obchodów zostanie w pamięci choć jedna spośród 

usłyszanych myśli, która będzie dla niego inspiracją do dalszego działania i rozwoju. 

 

Dziękujemy wszystkim za obecność w tym dniu i wspólne uczczenie tego święta! 

 


