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Święto Jubilata 
35 lat 

Zofia Baprawska,  Elżbieta Piechowska, Irena Olender, Sławomir Makowiecki 

30 lat 

Dariusz Wróblewski, Bogumiła Iwańska,  Marek Abramczyk, Danuta Warych 

25 lat 

Agata Pietrzak, Ewa Wieczorek, Sławomir Drężek,   

Anna Abramczyk, Elżbieta Dziczek 

20 lat 

Grażyna Tabaka 
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We wtorek, 12 lutego 2013 r., czternaścioro nauczycieli i innych pracowników naszej 

szkoły uroczyście obchodziło jubileusze swojej pracy. Ważny to dzień zarówno dla jubila-

tów, jak i dla całej społeczności szkoły. Aby go uczcić, uczniowie pod kierunkiem nauczy-

cieli przygotowali część artystyczną.   

Najpierw w imieniu Samorządu Uczniowskiego zabrała głos Zuzanna Lis i przywitaw-

szy zebranych,  zapowiedziała pierwszych wykonawców. Na scenę wkroczyły maluchy, a 

ich pojawienie się i zaprezentowane przez nich umiejętności wokalno-taneczne się ze szcze-

rym aplauzem zebranych.  
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 Starsi uczniowie przygotowali dla każdego 

coś miłego i dla każdego jubilata mieli stosowny 

prezent w postaci wiersza lub piosenki. Trzeba 

przyznać, że wykazali się sporym wyczuciem i 

poczuciem humoru. Na przykład dla pp. Anny i 

Marka Abramczyków Patrycja Wieczorek zaśpie-

wała piosenkę z repertuaru Ani Wyszkoni zaczy-

nającą się od słów: „Czy ten pan i ta pani są w so-

bie zakochani?”. No cóż, w tym przypadku to bez 

wątpienia pytanie retoryczne… :-) 
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Były więc i salwy śmiechu, i łzy wzruszenia… 

Świadomość upływającego bezlitośnie czasu docho-

dzi do głosu w takich chwilach ze szczególna mocą i 

zmusza do refleksji nad tym, cośmy z tym czasem 

zrobili.  

Tegoroczni jubilaci mają na koncie wiele zawo-

dowych sukcesów i pełne prawo do satysfakcji ze 

swoich dokonań. Przed nimi jeszcze lata pracy i ko-

lejne jubileusze… Szkolna rzeczywistość bywa trud-

na, ale to od nauczycieli, uczniów i innych pracowni-

ków szkoły zależy jakość i efektywność podejmowa-

nych tu działań. Jubileusz, chwila zadumy...  

Dyrektor p. Mirosław Aptacy podziękował jubilatom za 

rzetelną pracę i życzył wielu sukcesów zawodowych oraz 

pomyślności w życiu osobistym.  

W imieniu szanownych jubilatów głos zabrała p. Elżbieta 

Piechowska i  podziękowawszy za życzenia i piękną  oprawę 

uroczystości zapewniła, że jubilaci nie zamierzają spocząć na 

laurach, a swoje niemałe już doświadczenie i kompetencje 

wykorzystywać w dalszej pracy  na rzecz naszej szkoły i jej 

wychowanków.  

Uroczystość wraz z uczniami przygotowały panie: Elżbie-

ta Gajk, Barbara Kozon, Władysława Lis, Małgorzata Trza-

ska.Marianna Tańska, Anna Domian, Jadwiga  Przybyłek i 

Elżbieta Sokołowska. 


