„Wdzięczność jest pamięcią serca”
Podziękowanie dla Pani Aliny Smarkali wygłoszone
w dniu 25 czerwca 2021 r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2020/2021
w związku z upływającą kadencją
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu
Nauczyciele i pracownicy szkoły pragną złożyć Pani Dyrektor Alinie Smarkali
podziękowania za lata bardzo sumiennej

i rzetelnej pracy zarówno na stanowisku

nauczyciela, jak i dyrektora gimnazjum, a następnie Szkoły Podstawowej w Gorajcu.
Pani wielkie zaangażowanie jako nauczyciela nauczania początkowego, nauczyciela języka
polskiego, nauczyciela bibliotekarza, a następnie nauczyciela matematyki i wychowawcy
przyczyniło się do tego, że w naszej placówce mogli się uczyć, rozwijać swoje talenty i pasje
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Pełniąc funkcję dyrektora gimnazjum a następnie szkoły podstawowej, za jedno z głównych
zadań uznała Pani poprawę warunków kształcenia i wychowania.
Dzięki Pani inicjatywie i przewodnictwu realizowane były z powodzeniem kolejne konkursy
i projekty, m.in.: „Szkoła z klasą”, „Życie w zgodzie z przyrodą jest życiem moralnym” czy
też „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”. Formowały one zarówno poczucie estetyki, jak też
rozwijały nawyki dbania o ład i porządek.
Ważnym wydarzeniem, któremu Pani patronowała, było przystąpienie do Ogólnopolskiego
Konkursu „Mój szkolny kolega z Afryki” (obecna nazwa brzmi „Mój szkolny kolega
z Misji”). Wspierała Pani zarówno uczniów, jak i nauczycieli w rozwijaniu wrażliwości,
ofiarności i dobra, które trzeba pielęgnować. Przedsięwzięcie to kontynuowane jest
z powodzeniem do obecnego czasu i stanowi wspaniałą okazję do promocji szkoły o zasięgu
ogólnopolskim.
Pani praca wychowawcza przyczyniła się do odkrywania talentów dzieci i młodzieży. Służyły
temu projekty: „Moje archiwum rodzinne”, „Tydzień Europejski” czy też „Moja Gmina
w Europie”.

Dzięki Pani doświadczeniu i dobremu współdziałaniu ze środowiskiem miały miejsce
w szkole następujące wydarzenia: „Wystawa twórców ludowych gminy Radecznica” jak też
„Festiwal nauki”. Szkoła stała się inicjatorem innowacyjnych pomysłów, a także włączyła się
w ważne i wartościowe inicjatywy lokalne.
Pani Dyrektor, nieustannie dbała Pani o promocję szkoły. Przykładem takich działań była
organizacja

wielkich

uroczystości

szkolnych

i

lokalnych.

Szczególnie

ważnym

przedsięwzięciem było zorganizowanie obchodów stulecia Szkoły w Gorajcu i wydanie
monografii poświęconej naszej placówce. „Drugie życie” przywrócone zostało wszystkim
archiwalnym dokumentom: katalogom uczniów od pierwszych lat powstania szkoły,
protokołom Rad Pedagogicznych, arkuszom organizacji lat szkolnych. Ponadto w monografii
stworzony został chronologiczny wykaz nauczycieli i pracowników szkoły. Powstał spis
osobowy uczniów aż od roku 1935. Dzięki tym materiałom odtworzona została historia
szkolnictwa na ziemi gorajeckiej.
Szanowni Państwo! Przez ten czas przeżyliśmy wielkie osiągnięcia, ale i chwile nostalgii,
ważne uroczystości, wycieczki uczniowskie i pracownicze, wigilie, awanse zawodowe,
egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasisty, różne projekty – w tym modernizację
wnętrza szkoły. Nie sposób opisać niezliczonych wydarzeń i działań, a przede wszystkim
trudną pracę, którą wykonywała Pani Dyrektor Alina Smarkala. Za to wszystko dziękujemy.
Życzymy Pani dobrego zdrowia, pogody ducha, realizacji wszystkich planów i zamierzeń.
Niech Pani spotyka tylko dobrych ludzi, najlepiej wdzięcznych absolwentów. Proszę
pamiętać tylko te dobre chwile spędzone jako nauczyciel, wychowawca i dyrektor.
Będziemy wdzięczni za każdą pomoc i cenne rady wynikające z doświadczenia, Pani
sumienności i pracowitości.
Tak to już jest, że życie składa się z powitań i pożegnań, my mówimy do zobaczenia
i wierzymy, że jeszcze nie raz będziemy gościć Panią w murach naszej szkoły.
Z wyrazami szacunku nauczyciele i pracownicy
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu

