
                Drodzy Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie IV Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica! 
 
   Dzień Edukacji Narodowej to święto całej naszej społeczności, wszystkich, którzy tworzą 

Staszicowski organizm. Każda część tego organizmu jest ważna, jej rozwój jest gwarantem 

rozwoju całości.  

 

 Tak było zawsze i stanowiło o sile naszej wspólnoty, z którą  utożsamiają się kolejni 

uczniowie i absolwenci. Przez 126 lat kształtowała się struktura spójna, nowoczesna i 

pełna poszanowania dla tradycji jednocześnie. Towarzyszyła temu niepowtarzalna 

atmosfera, rozwijała się rzadko spotykana w innych szkołach wspólnotowość. Tak 

powstała marka „Staszic”. 

 

Czy broni się ona i czy może być dla nas, szkolnej społeczności, tarczą w czasie trwającej od 

8 miesięcy pandemii? Czy organizm rozwija się harmonijnie mimo niekorzystnych 

warunków zewnętrznych? 

 

         Epidemia, jak każda sytuacja zagrożenia zdrowia i życia, pociągnęła za sobą daleko 

idące skutki nie tylko zdrowotne i ekonomiczne, ale też psychologiczno- społeczne. Z jednej 

strony wyostrzyła podziały wśród ludzi, z drugiej jednak stała się  wielkim magnesem, 

który przyciągał nas do siebie tym silniej, im bardziej byliśmy ze sobą wcześniej związani.  

Izolacja i reguły sanitarne zwiększyły potrzebę kontaktu, odnajdywania siebie wśród 

innych członków wspólnoty. Powrót do szkolnego budynku i kontaktów bezpośrednich 

przyjęliśmy z entuzjazmem, a uczniowie radośnie powitali nawet najbardziej 

wymagających nauczycieli….Dla nas wszystkich ciągle ważne jest  bycie razem, a potrzebę 

definiowania się przez Staszicowską markę odczuwa już kolejny rocznik. 

 

      Wiele się zmieniło wokół nas. Obowiązują nas różne obostrzenia. Często nie zadajemy 

sobie pytania „czy się zakazimy”, tylko  „kiedy”. To tworzy poczucie niepewności, 

wywołuje gniew i agresję, owocuje skrajnymi postawami. Uczymy się żyć w takim świecie. 

Aby nie dać się ponieść  złym emocjom, trzeba ciągle wracać do tego, co zbudowało i buduje 

naszą społeczność. Podstawowa i aprobowana przez nas wszystkich  jest otwartość  na 

świat i drugiego człowieka. Uczymy się tego od siebie nawzajem. Gdy budzą się upiory 

nietolerancji i padają ostre słowa, przypominajmy sobie, że różnorodność świata może i 

powinna budzić zachwyt i ciekawość, a nie strach i uprzedzenie. Przecież tym cechuje się 

model osobowościowy, który staramy się w Staszicu propagować! 



 

      W chaosie zdarzeń, wobec niebezpieczeństw i zagrożeń, muszą istnieć niewzruszone 

wartości, zasady i autorytety, by mógł przetrwać świat i człowiek. I one pomagają w  

ciągłym rozwoju  Staszicowskiego „organizmu”. 

W naszym Statucie znajdują się słowa:  „Kluczową kompetencją dla współczesnego 

człowieka jest umiejętność uczenia się. A ta wywodzić się musi z postawy ciekawości 

świata i z chęci uczenia się od innych, a więc poszanowania osiągnięć i twórczego 

współdziałania. Nowoczesna i zarazem zakorzeniona w tradycji Szkoła to ta, która 

oparta jest na wartościach i jednocześnie stwarza warunki do rozwoju dla przyszłości. Ma 

bogatą ofertę edukacyjną, nowatorskie rozwiązania  i buduje wysoki poziom kształcenia”. 

Taką misję realizujemy. Nasi uczniowie mają świadomość  etycznych i kulturowych 

korzeni a jednocześnie są twórczy i nowatorscy. Efektem są sukcesy i satysfakcja 

licealistów oraz ich nauczycieli. 

      Wierzymy, że tę szkołę, mimo niekorzystnych zjawisk  wywołanych przez zarazę, 

ukończą dobrze wychowani młodzi ludzie, zdolni do krytycznego, konstruktywnego 

myślenia oraz gotowi do działań nie tylko dla siebie, ale i dla innych ludzi. Cieszy Wasze 

zaangażowanie w wiele charytatywnych i społecznych inicjatyw. 

Chcemy, żeby Staszic był istotnym etapem trudnego, ale jakże pięknego okresu 

kształtowania Waszego człowieczeństwa. 

Nie byłby nim, gdyby nie Wasi nauczyciele. Są nie tylko fachowcami w swojej dziedzinie, 

ale także  sprawnymi pedagogami i psychologami, wychowawcami nie tylko swoich 

uczniów,  ale bardzo często osobami pomocnymi także ich rodzicom. 

Potrafią sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, mnożącej się ilości obowiązków, 

zwiększającym się potrzebom szkoły i uczniów. Stale się dokształcają i  poszerzają  zasób 

swej wiedzy, szukają nowych metod i rozwiązań. A przy tym wszystkim to zwykle ludzie z 

własnymi osobistymi problemami. 

Drogie koleżanki i koledzy!  Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w pracę w tym 

trudnym czasie, za  wytrwałość mimo problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska 

oświata. Dziękuję za współtworzenie naszej tarczy i wpływ na rozwój Staszicowskiego 

organizmu. A z okazji Święta Edukacji Narodowej z całego serca życzę Wam zdrowia i 

zadowolenia z życia! 

Wszystkim pracownikom Szkoły, kreującym razem z nauczycielami i uczniami markę 

„Staszic” życzę również wszystkiego najlepszego, a młodzieży wielu odkryć, sukcesów i 

dobrych emocji! 



A teraz jeszcze jedna forma podziękowania i gratulacji. Jak co roku, tak i teraz cieszymy 

się z tymi pracownikami, którzy swoją wyjątkową ubiegłoroczną aktywnością i sukcesami 

zasłużyli na szczególne powinszowania.  

           Medalem Komisji Edukacji Narodowej została uhonorowana Pani dr Ewa Mróz.  

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, na wniosek dyrektora szkoły, otrzymują             

Pan mgr Jacek Bajer i  Pani  dr Katarzyna Luksa ;                                                            

Nagrodę Prezydenta Miasta Sosnowca- Pani mgr Katarzyna Nessing,                               

a Srebrną Różą- Nagrodą Towarzystwa Szkół Twórczych im. dr D. Nakonecznej  został 

wyróżniony Pan mgr Karol Winiarski. 

Z kolei Nagrodą Dyrektora Szkoły zostali uhonorowani: 

Pani mgr Anna Borgieł -Wodzicka 

Pani mgr Sławomira Dziewięcka  

Pan  dr Marek Dudek 

Pani mgr Wioleta Garnik 

Pani mgr Agnieszka Kapica 

Pani mgr Anna Matusewicz 

Pan dr Paweł Matyszkiewicz 

Pani dr Ewa Mróz 

Pani mgr Maria Stecka 

Pani mgr Katarzyna Widera 

 Oraz Pracownicy Obsługi :  

Pani Berandeta Maniara,  Pani Halina Wereszczyńska i  Pan Mirosław Tkaczyk. 

 Gratuluję wszystkim laureatom tym bardziej, że ich ponadprzeciętny wysiłek przypadł na 

bardzo ciężki okres. Życzę wszystkim tyle siły i tylu sukcesów również i w tym roku 

szkolnym! 

                                                                                                    Grzegorz Walotek   

                                                                                                     Dyrektor Liceum                                                                                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 


