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,,Zacną rzeczą jest się uczyć, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”

Mark Twain

Dnia 11 października 2013 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
zgodnie z wieloletnim obyczajem, świętowano kolejną rocznicę powołania Komisji Edukacji
Narodowej, instytucji, która miała za zadanie budowanie nowoczesnego systemu szkolnictwa w
Rzeczpospolitej.

Uroczystość, zwana potocznie Dniem Nauczyciela, jest okazją, aby podziękować wszystkim
pedagogom za trud włożony w kształtowanie umysłów i charakterów młodego pokolenia. Ten
szczególny dzień, dzień święta polskiej szkoły, jest także świętem wszystkich uczniów,
rodziców i pracowników, którzy czuwają nad właściwym funkcjonowaniem placówek
edukacyjnych, co podkreślali prowadzący uroczystość uczniowie klasy 1 TB, Natalia
Szubartowska i Kamil Kurowski.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w
Lubartowie miały podwójnie uroczysty charakter. Z niezwykłą radością i dumą powitaliśmy
bowiem uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr
1, którzy poprzez symboliczny akt ślubowania, stali się członkami naszej wielkiej, szkolnej
rodziny.
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Pani Dyrektor Hanna Borzęcka wyraziła głęboką nadzieję, że wszyscy uczniowie, a
zwłaszcza pierwszoklasiści, czują się w naszej szkole niczym w drugim domu i z niezwykłą
przyjemnością oraz dumą nazywają się uczniami Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie. Przypomniała także, że oprócz praw, wszyscy mamy również swoje obowiązki,
które powinniśmy sumiennie wypełniać, gdyż wpływają one na jakość naszego wspólnego
życia.

Pani Dyrektor złożyła również serdeczne życzenia wszystkim, którzy dziś świętują Dzień
Edukacji Narodowej: nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, ale także rodzicom i
uczniom.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Krzysztof Krupa, przypomniał nam, że
od 1773 r., kiedy to powołano Komisję Edukacji Narodowej, upłynęło już 240 lat. Dzięki
działalności wybitnych patriotów, pod patronatem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
dziś możemy cieszyć się prawdziwie polską szkołą.

Pan Krzysztof Krupa pogratulował wszystkim uczniom trafnego wyboru szkoły, która jak
wspomniał, stale się rozwija, zmienia i unowocześnia. Życzył wielu sukcesów, powodzenia na
wszelkich egzaminach, a także później na rynku pracy. Wyraził przekonanie, że atmosfera
panująca w naszej szkole, sprawi, że z radością będziemy do niej uczęszczać.

Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Krzysztof Szysiak , w imieniu wszystkich rodziców i
uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, na ręce Pani Dyrektor
Hanny Borzęckiej złożył życzenia wszystkim nauczycielom, którzy każdego dnia dbają o dobro i
rozwój młodzieży. Życzył, by pedagodzy odnosili liczne sukcesy, czerpali satysfakcję ze swojej
pracy oraz doczekali się szacunku i uznania ze strony swoich podopiecznych i ich rodziców i na
zawsze pozostali w sercach i pamięci uczniów.

W podziękowaniu za uśmiech i serdeczność naszych nauczycieli oraz życzliwe słowa, które
skierowali do nas przybyli goście, uczniowie klasy 1 TB i 1 TE: Natalia Szubertowska, Kamil
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Libera, Adrian Łucjan, Eryk Symbor, Marcin Rola, Karol Kaczor, Damian Kowalski,
Adrian Rożko i Piotr Głos
,
przygotowali część artystyczną, która ukazać miała, że praca nauczyciela, choć zacna i
satysfakcjonująca, nie zawsze bywa łatwa.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy dziś
obchodzą swoje święto. Wierzymy, że zaangażowanie, aktywność i twórcza postawa, znajdą
szacunek i uznanie w oczach społeczeństwa, a wiedza i umiejętności zdobyte w szkole,
zaprocentują w przyszłości i dostarczą nam wiele satysfakcji.

Galeria&gt;&gt;

Oprac. Joanna Lipska
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