
Tekst mowy pożegnalnej wygłoszony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu- Martę 

Proksę  

 

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę . 

Drodzy zebrani , czcigodna rodzino, żegnamy dziś Pana Jerzego Wesołowskiego, dla wielu           

z nas – pana Jurka lub Pana Dyrektora. 

Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze długo mógł  być z nami .Z ogromnym bólem 

przyjęliśmy informacje o chorobie i późniejszej śmierci naszego Dyrektora. 

Kiedy 1 września 1970 r rozpocząłeś pracę na stanowisku nauczyciela w Liceum 

Ogólnokształcącym w Czudcu jako młody absolwent wydziału matematyczno-fizycznego            

i wychowania technicznego WSP w Rzeszowie nie myślałeś , że całe swoje życie zawodowe 

spędzisz wśród naszej małej czudeckiej społeczności. Młody , energiczny , pełen zapału do 

pracy i wiary w młodych ludzi byłeś z nami przez 25 lat – najlepszych lat swego życia- w tym 

5 lat pełniłeś funkcję wicedyrektora a 9 lat byłeś na stanowisku dyrektora liceum. Jako 

kolega i przyjaciel – byłeś niezawodnym. Jako nauczyciel i wychowawca – dbałeś                  

o wszystkie potrzeby uczniów, nie szczędziłeś sił i czasu .Wciąż pragnąłeś, aby w szkole 

działo się coś nowego w dydaktyce i sporcie. Starałeś się, aby kształcenie młodych ludzi było 

jak najbardziej wszechstronne. Było Ci dane pracować w czasie bardzo trudnym, pełnym 

przemian politycznych, ekonomicznych i reform oświatowych, lecz mimo to, dzięki Twoim 

trafnym decyzjom i osiągnięciom dydaktycznym szkoła stała się szkołą wiodącą wśród 

placówek powiatowych .Twoja odwaga , upór i wytrwałość pracodawcy sprawiły , że szkoła 

prowadzona była dobrą, gospodarską ręką. To za Twojej kadencji zostały profesjonalnie 

urządzone pracownie przedmiotowe a w szczególności pracownie językowe, powstały 

pierwsze pracownie komputerowe. 

W Twojej codziennej pracy widoczna była głęboka wiedza zawodowa, zaangażowanie                   

i żarliwość. 

Jako dyrektor szkoły potrafiłeś tworzyć trwałe więzy pomiędzy gronem pedagogicznym               

a dyrekcją, łączyć wysokie wymagania z wyrozumiałością, potrafiłeś znaleźć dobre słowo,          

w trudnych chwilach podnieść na duchu, zmobilizować do wysiłku, zachęcić do działania.  

Byłeś wymagającym dyrektorem, nauczycielem, wychowawcą. Byłeś wychowawcą wielu 

pokoleń, zarówno młodzieży jak i ludzi dorosłych  jako pracowników. 

Odpowiedzialny, sumienny, cichy, spokojny i bardzo skromny – to tylko niektóre Twoje 

cechy. Do tej listy każdy  z nas mógłby dodać  wiele –wszyscy doświadczyliśmy Twojego 

wielkiego serca. 

Za wyniki swojej pracy byłeś wielokrotnie nagradzany, ale największa nagroda to szacunek         

i wdzięczność Twoich uczniów i współpracowników. 

Przez 72 lata swojego życia mozolnie znaczyłeś ślad swojej drogi na tej czudeckiej ziemi. 

Twoja śmierć wywołała ogromny smutek i pustkę . 

Panie Dyrektorze , będziesz trwał w naszych sercach i umysłach , bo człowiek umiera 

dopiero wówczas, gdy umiera o nim pamięć. 

Śpij spokojnie .   


