“Szkoła uczy Cię tego, o czym nawet nie wiedziałeś, że nie wiesz”
Daniel J. Boorstin
Uczenie nie polega na napełnianiu wiadra, ale na rozpalaniu ognia. Dobra szkoła nie
produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. Człowiek uczy się przez całe życie, z
wyjątkiem lat szkolnych. Okres nauki to czas, w którym bywasz pouczany przez kogoś, kogo
nie znasz, o rzeczach, których nie chcesz wiedzieć.
11.09.2021 w zgorzeleckiej “Emilce” odbył się Powiatowy Dzień Edukacji połączony z
obchodami 60 – lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. W uroczystości
wzięło udział wielu dostojnych gości. Ministerstwo Edukacji reprezentowała Pani Marzena
Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (posłanka na Sejm RP). Na
spotkanie przybyli również: Pan Robert Obaz – poseł na Sejm RP, Pani Aleksandra Wochal –
dyrektor Biura Poselskiego posłanki Zofii Czernow, Pani Bożena Kiser – wizytator
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pani Jolanta Studniarek dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty w Jeleniej Górze. Władze lokalne reprezentowali: Starosta Powiatu Zgorzeleckiego –
Pan Artur Bieliński, Przewodnicza Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska,
burmistrzowie miast: Zgorzelca, Bogatyni, Węglińca.
W obchodach rocznicowych wzięli także udział: wójtowie, dyrektorzy, księża, komendanci i
kierownicy wielu instytucji, spółek i zakładów działających na terenie Powiatu
Zgorzeleckiego, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, pracownicy i uczniowie “Emilki”.
W jubileuszowy nastrój zebranych gości wprowadził Pan Przemysław Bereziuk – nauczyciel
Państwowej Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu – motywem muzycznym z filmu “Smuga cienia”.
Po uroczystym wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego
wszystkich zaproszonych gości serdecznie przywitała Pani Monika Listwan – dyrektor ZSP w
Zgorzelcu. O zabranie głosu została poproszona Pani Marzena Machałek, która przekazała
życzenia i gratulacje dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji rocznicy i Dnia Edukacji
Narodowej. Przypomniała uniwersalną prawdę o potrzebie wychowywania, a nie tylko
uczenia. Następnie odznaczyła nauczycieli Powiatu Zgorzeleckiego: panią Dorotę Chitruń i
panią Dorotę Zofię Czarnecką medalem Ministra Edukacji Narodowej.
Pan Janusz Karkowski – Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w
Zgorzelcu – w swoim wystąpieniu podzękował za wieloletnią współpracę. Docenił wspólny
wkład w kształtowanie nowych pokoleń uczniów (zwrócił szczególną uwagę na kształtowanie
uczniów w klasach branżowych). Następnie w podziękowaniu za dotychczasową współpracę
udekorował Panią Dyrektor – Monikę Listwan – Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego za

zasługi dla rzemiosła polskiego przyznaną Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła
Polskiego.
W czasie uroczystości Pani Marzena Machałek oraz Pan Artur Bieliński wręczyli stypendia
Starosty Powiatu Zgorzeleckiego najlepszym uczniom ZSP w Zgorzelcu oraz Nagrody
Starosty wybranym nauczycielom ze szkół i placówek powiatowych.
W dalszej części akademii pani Monika Tymińska wraz z panem Dariuszem Janasiem –
prowadzący uroczystość przypomnieli sześćdziesięcioletnią historię “Emilki”, a młodzież
zaprezentowała program artystyczny ukazujący scenki z życia szkoły, oparte na komizmie
sytuacyjnym i słownym. Wiele nastrojowych piosenek wykonanych przez uczniów stworzyło
niepowtarzalny nastrój. Po programie szanowni goście zostali zaproszeni na symboliczny
poczęstunek.
Składając życzenia i podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pamiętajmy zatem, że
maksyma: “Non scholae sed vitae discimus” (“Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”)
powinna nam towarzyszyć w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
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