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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

MEDALE I KWIATY
W DNIU EDUKACJI
14 paĨdziernika jest od lat Dniem
Edukacji Narodowej. Tradycyjnie teĪ
w tym dniu w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego spotkali siĊ nauczyciele i dyrektorzy szkóá ponadgimnazjalnych, by razem z przybyáymi
na uroczystoĞü przedstawicielami
wáadz samorządowych ĞwiĊtowaü
osiągniĊcia pedagogiczne, których
przecieĪ w minionym roku szkolnym
nie brakowaáo. Wspominaá o nich
prowadzący uroczystoĞü kierownik
Wydziaáu OĞwiaty Ryszard SzymaĔski. Rozwinąá tĊ myĞl starosta, który w krótkim wystąpieniu podkreĞliá
dokonania placówek podlegających
powiatowi. Byáo ich sporo, a o wielu
sukcesach uczniów i caáych klas pisaliĞmy na áamach „Czasu”. Ale nawet przy okazji ĞwiĊta trudno byáo
pominąü fakt spadku liczby uczniów.
We wrzeĞniu w klasach pierwszych
wszystkich typów szkóá ponadgimnazjalnych naukĊ rozpoczĊáo 584
uczniów w 20 oddziaáach. Do dwóch
liceów ogólnoksztaácących przyjĊto
156 uczniów, do techników - 257, a
do zasadniczych szkóá zawodowych 171. W szkoáach prowadzonych przez
powiat w roku szkolnym 2014/2015
uczyü siĊ bĊdzie 2151 uczniów.
Skoro dzieĔ edukacji powszechnie
nazywany jest Dniem Nauczyciela,
przeto dodajmy, Īe we wszystkich
podlegáych staroĞcie placówkach jest
zatrudnionych 245 nauczycieli, w tym
202 w peánym wymiarze godzin. Tylko nieliczni z tego grona mogli otrzymaü z rąk starosty dyplomy uznania i
odznaczenia. Te najcenniejsze z odznaczeĔ zostaną wrĊczone podczas
uroczystoĞci wojewódzkich.
Takie wáaĞnie najwyĪsze resortowe odznaczenie - Medal Komisji Edukacji Narodowej, na wniosek dyr. R.
Kaliny, minister edukacji narodowej
przyznaáa panu Ryszardowi Dziuráajowi - wieloletniemu przyjacielowi
spoáecznoĞci I LO - nauczycielowi,
a potem takĪe przewodniczącemu
rady rodziców. RównieĪ Medale Komisji Edukacji Narodowej wrĊczone
zostaną pani BoĪenie Mierniczak i
pani Ewie Tomczak - nauczycielkom
ZS nr 1. Srebrnymi medalami „Za
Dáugoletnią SáuĪbĊ”, przyznanymi
przez prezydenta RP, uhonorowani
zostali: Jolanta SzymaĔska, Donata Trzeciak i Przemysáaw Morek, a
medalami brązowymi: Monika Kiczke i Donata Sokóá (ZS nr 1).
NagrodĊ Wielkopolskiego Kuratora OĞwiaty, przyznawaną za powszechnie znany dorobek w dziaáalnoĞci dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuĔczej otrzyma 23 paĨdziernika, podczas uroczystoĞci wojewódzkiej w Poznaniu pani Irena Klimek-Piastowska - nauczycielka I LO.
NagrodĊ Starosty otrzymali: Dorota Daszczyk, Ryszard Kalina
(oboje I LO), Danuta Bociąga, GraĪyna Dera, Maágorzata Konarska,
Irena Zdzierak, Jerzy Kowalski
(wszyscy ZS nr 1), Renata Kubiaczyk, Witold Pelka, Dariusz ĝwitoĔ, Witold Jakubczyk (wszyscy
ZS nr 2), a takĪe Irena Adamska,
Krystyna ZasiĔska-Gáazik i Dorota Wójtowicz (SOSW). NagrodĊ
tĊ otrzymaáa takĪe Anna Karpina

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
O nieáatwej pracy nauczyciela,
która jednakĪe moĪe teĪ byü pasją,
mówili m.in. wiceburmistrz Paweá
UĞcinowicz oraz reprezentująca ZNP
- Maria Adamska. Nie brakowaáo przy
tym serdecznych ĪyczeĔ dla pedagogów. PiĊknie o zawodzie nauczyciela
mówiáa równieĪ byáa dyrektor ZS nr
2 w Ostrzeszowie p. Wanda Dubis:

„Jest to Īyciowa pasja, rodzaj uczucia, które pozostaje w nas do koĔca
Īycia. Im wyĪsza cywilizacja, tym
proces wychowawczy jest trudniejszy”.
Ostatnim akordem uroczystoĞci
byá wystĊp artystyczny máodzieĪy ZS
nr 1, w którym muzyka przeplataáa
siĊ z poezją mistrzów.
K. Juszczak
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