
Jubileusz 30-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 

„Kto się przestaje uczyć, umiera, a przecież warto żyć. Uczenie się to podróż przez całe życie”  

Słowami Antoine de Saint Exupery rozpoczęliśmy galę Jubileuszu 30-lecia powstania WODN w Skierniewicach. 

Uroczystość została objęta Honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz 

Jego Ekscelencji Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby – biskupa łowickiego. 

Uroczystość odbyła się w siedzibie Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. 

Instytucja to ludzie, a Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli skupia ludzi, którzy chcą się uczyć całe życie, 

aby uczestniczyć we wspólnej podróży w dążeniu do doskonałości. Jednocześnie Ośrodek to ludzie, którzy wiedzą, że 

„prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem” – M. Gorki. 

30 lat to piękny wiek. Bo można mówić o młodości idącej w parze z doświadczeniem, to czas, w którym już wiele się 

wydarzyło i perspektywa dalszej podróży w nieznane, ale piękne –bo jeszcze nieodkryte rejony, a przecież „kluczem 

do edukacji jest przeżycie piękna” –  Fryderyk Schiller. 

To piękne i wartościowe, że wraz z 30-letnim Ośrodkiem w podróż do szerszej wiedzy wyruszają wciąż nowi 

współtowarzysze. To buduje. Ale wraz z jubilatem ramię w ramię idą inne instytucje – czyli inni ludzie, którzy są  

z nami od zawsze jako przyjaciele. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście: 

Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego 

Ks. Biskup Wojciech Osial – Biskup pomocniczy Diecezji Łowickiej 

Mirosław Belina – Starosta Powiatu Skierniewickiego  

Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice 

Krzysztof Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza 

dr Henryk Zasępa – Radny Miasta Łowicza 

Irena Maria Lesiak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach 

Halina Cyrulska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ 

Iwona Górniak – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Skierniewicach  

Agnieszka Burzyńska – Inspektor ds. zarządzania w oświacie Wydziału Edukacji w Głuchowie  

Urszula Adamczyk –  Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skierniewicach 

Andrzej Piotrowiak – Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Skierniewicach 

dr Daniel Stos - Rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach 

mgr inż. Jacek Śmiłowski - Kanclerz Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach 

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę” - Benjamin Franklin.    

Tak rozpoczęła się część artystyczna , którą przygotowali nasi najzdolniejsi młodzi skierniewiczanie – uczniowie 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach. W wykonaniu 

młodych muzyków usłyszeliśmy: Gaude Mater Polonia, Rotę, Dziś do ciebie przyjść nie mogę (znaną także jako 



Kołysanka leśna), Modlitwę o pokój oraz utwory Habanera  i Toreador Song z opery Carmen  (w wykonaniu kwartetu 

saksofonowego) a także Kolorowy wiatr i Miłość rośnie wokół nas z filmu Król Lew – solo na saksofonie w wykonaniu 

Anny Bąkowskiej.   

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie” Mahatma Ghandi.   

Jaką wartością jest zdrowie i jaką umiejętnością jest dbanie o nie wiemy wszyscy, ale przecież nauki na ten temat 

nigdy za wiele.   

Dlatego kolejnym punktem programu naszej uroczystości był wykład  pani prof. dr hab. n. med. Barbary 

Woynarowskiej zatytułowany „Zdrowie jako wartość i zasób dla edukacji”.  

„Ucz się, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął. Lękaj się, byś nie stracił tego co osiągnąłeś” – Konfucjusz.  

Przemówił Jubilat: „Tyle było chwil...” to tytuł prezentacji dotyczącej historii i działań WODN  w Skierniewicach.  

Prezentację przygotowali pracownicy WODN, a poprowadziły Panie Elżbieta Masny  i Marzenna Piwowar-Zrazek – 

konsultanci WODN w Skierniewicach.  

„Wszystko, czego się nauczyłeś, straci sens, jeśli nie znajdziesz zastosowania dla tej wiedzy” - Paulo Coelho.  

Czym byłyby podejmowane działania, gdybyśmy nie mieli z kim współpracować?   

Wiele ciepłych i wzruszających życzeń stanie się dla Nas motywacją do podejmowania kolejnych działań, wyzwań 

 i przedsięwzięć.   

Serdeczne słowa podziękowania skierowaliśmy do byłych dyrektorów i pracowników WODN.  „To Państwo 

stworzyliście solidny i trwały fundament bez którego nie byłoby teraźniejszości  i przyszłości. Dziękujemy za ogromne 

zaangażowanie w budowanie wizerunku Naszej Placówki” – powiedziała Anna Stefaniak dyrektor WODN 

 w Skierniewicach.  

W planowaniu obecnych i przyszłych działań WODN opiera się na współdziałaniu z ludźmi  i instytucjami działającymi 

na rzecz oświaty. Gorące podziękowania za wsparcie i okazywaną pomoc przekazaliśmy Organowi Prowadzącemu 

Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, instytucjom samorządowym z terenu działania Placówki, Kuratorium Oświaty 

w Łodzi Delegaturze  w Skierniewicach a także dyrektorom szkół i placówek z terenu miasta Skierniewice, powiatów 

skierniewickiego, łowickiego i rawskiego za twórcze inspiracje, wspieranie naszych przedsięwzięć.   

Podziękowaliśmy także za dobrą współpracę i duchowe wsparcie płynące do Nas z Diecezji Łowickiej.                           

Dziękujemy Wszystkim za poświęcony Nam czas. Mamy nadzieję, że będą Nam Państwo towarzyszyć przez kolejne 

lata korzystając z Naszej wiedzy i doświadczenia oraz dając nam możliwość uczenia się od Państwa.  

Dziękujemy, Dyrekcja z Pracownikami 


