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Po wygaśnięciu ostatnich klas gimnazjalnych Zespół Szkół w Łomazach przyjął nazwę Zespołu
Placówek Oświatowych. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Placówek
Oświatowych w Łomazach miała miejsce 2 września. Poprzedziła ją uroczysta msza święta. W
trakcie kazania usłyszeliśmy, wiele ciepłych słów i życzeń kierowanych do dyrekcji, nauczycieli,
rodziców i dzieci. Znamienne były słowa, że gdy nauczymy się kochać ludzi, wtedy nauczymy
się kochać Pana Boga. Uroczystą akademię rozpoczęli tegoroczni pierwszoklasiści prezentując
się tańcząc poloneza, po czym dyrektor Bogumiła Wińska powitała zebranych gości: wójta
Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. Kanonika Adama
Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Ireneusza Korszenia,
przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy Elżbietę Moszkowską,
wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Adamiak-Krasuską, wikariusza parafii w
Łomazach ks. Kamila Wasilewskiego, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agatę
Chwalewską, prezesa Gminnej Spółdzielni w Łomazach Tadeusza Bańkowskiego, przybyłych
radnych Gminy Łomazy: Elżbietę Bańkowską, Rafała Cybulskiego, Grzegorza Wysockiego,
przybyłych Przyjaciół Szkoły: Monikę Jaroszuk, Agnieszkę Sobechowicz, Barbarę Tereszczuk i
Zbigniewa Gołoś, oraz przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego, wszystkich
zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. W dalszej kolejności
swojego wystąpienia Pani dyrektor zwróciła uwagę na to, że tylko dzięki dobrej współpracy
pomiędzy rodzicami, nauczycielami i dyrekcją możliwe jest realizowanie tak trudnego zadania
jakim jest wychowanie dziecka. Podkreślając ważność takich relacji przywołała słowa Jana
Pawła II, który powiedział: „W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla
szacunku, dla życia, dla dobra i piękna
.” Początek roku szkolnego
zawsze zbiega się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. W tym roku szczególnej, bo już 80. Z
tej okazji młodzież podczas akademii przedstawiła najważniejsze okoliczności wybuchu II wojny
światowej oraz jej tragiczne konsekwencje i skutki. Z przejęciem zaprezentowano
najpiękniejsze wiersze K.I. Gałczyńskiego, A. Asnyka i J. Romockiego. Pani dyrektor Bogumiła
Wińska kończąc uroczystą akademię dodatkowo podkreśliła tragizm obu wojen światowych
oraz płynącą dla nas wszystkich lekcję z doświadczenia ludzi z tamtych czasów, przytaczając
słowa Józefa Piłsudskiego: „
Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje, na szacunek teraźniejszości i nie ma
prawa do przyszłości”
Wójt Jerzy Czyżewski w pierwszych słowach swojego przemówienia również odniósł się do
okrucieństwa wojny oraz do bohaterstwa wielu Polaków. W dalszej części przedstawił stan
liczebny uczniów naszej szkoły oraz poczynione i realizowane projekty, a najważniejszym i
największym z nich, po otrzymaniu ponad milionowego dofinansowania jest rozpoczęcie
przygotowania infrastruktury szkoły do mającego się otworzyć „Klubu malucha” - żłobka dla
dzieci do lat 3. Niezwykle ważnym momentem uroczystości były podziękowania obu Pań
dyrektor: Bogumiły Wińskiej i Doroty Biesiady złożone na ręce
Pani wicedyrektor Aliny Lewczuk
, która z rokiem szkolnym 2018/2019 zakończyła swoją długoletnia pracę zawodowa w szkole w
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Łomazach. W swoim pięknym przemówieniu podkreśliła to, jak mocno związana była i jest z
tutejszą szkołą. Poświęciła jej w sumie czterdzieści osiem lat swojego życia. Pani wicedyrektor
wspomniała, że tak jak Ona również Jej dziadkowie, rodzice oraz dzieci są jej absolwentami, że
gdy, pracowała to zawsze z oddaniem i z powołania. Dodała również, że zawodowo jest
spełniona, a przejście na emeryturę pozwoli Jej realizować się na innych płaszczyznach, bo jak
stwierdziła człowiek powinien rozwijać się na każdym etapie swojego życia. My nauczyciele,
rodzice i uczniowie zawsze będziemy pamiętać całkowite zaangażowanie Pani wicedyrektor w
życie szkoły, Jej pełną gotowość niesienia pomocy, niezwykłą życzliwość, serdeczność i
skromność Przy tej okazji życzymy Pani wicedyrektor Alinie Lewczuk realizacji swoich
prywatnych planów i zamierzeń, które na pewno do tej pory zawsze ustępowały pierwszeństwa
sprawom zawodowym.
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