Szanowni Goście, kochani Uczniowie
Dzisiejsza akademia , tak bardzo wyczekiwana przez Was , bo jest zapowiedzią upragnionych
wakacji i dwumiesięcznego wypoczynku, aby w pełni sił i zapału rozpocząć kolejny nowy rok
szkolny .
Jednak nie wszyscy rozpoczną go w tej szkole. Najstarsi uczniowie naszej szesnastki żegnają
się z tą szkołą, jak co roku każda Ósma klasa . W tym roku opuszczacie te szkołę w
towarzystwie - swojego dyrektora . Tak się dzisiaj złożyło , że wspólnie kończymy karierę :
Wy uczniowską, a ja zawodową.
Ósmoklasiści opuszczają placówkę naszego Zespołu po dziesięciu , dziewięciu a na pewno
ośmiu latach ( wliczając okres przedszkolny) , ja po ponad pól wieku związku z tą szkołą. Też
zaczynałam przygodę z nasza placówką jako przedszkolak, potem uczennica szesnastki , a po
ukończonych studiach jako nauczycielka języka polskiego, wreszcie dyrektor. Trudno uwierzyć
ale za mną 42 lata pracy nauczycielskiej, w tym 22 lata pracy na stanowisku dyrektora.
Odejście na emeryturę traktuję jako coś oczywistego. Każdą czynność wykonuje się po raz
pierwszy i po raz ostatni. Nie tak dawno Wy witaliście się z ta placówka, nie tak dawno było
pasowanie na przedszkolaka i ucznia , a teraz uroczyste pożegnanie już prawie absolwentów
tej szkoły . Ja opuszczam tę placówkę z poczuciem spełnionej misji, zrealizowanych zadań ,
które postawiłam sobie 22 lata temu
Nie udałoby się tego dokonać bez Was .Miałam szczęście , że byliście moimi uczniami, a grono
nauczycielskie i pracownicy moją inspiracją i wsparciem .
Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność: Dziękuję! Dziękuję
Wszystkim za wszystko i Każdemu z osobna za cokolwiek, co stało się naszym wspólnym
udziałem, w szczególności za to, co było Dobrem i na trwale zapisze się w pamięci.


Dziękuję organowi prowadzącemu nasza placówkę, byłym prezydentom Miasta i
obecnym. Panie Prezydencie dziękuję zwłaszcza Panu, za okazywaną sympatię i
wsparcie mojej osoby i naszej placówki. Zawsze otrzymywaliśmy środki na realizacje
naszych zamierzeń, jeśli były właściwie uargumentowane i poparte dobrym projektem
 Pani Prezydent zawsze mogłam liczyć na Pani pomoc i dobrą radę . Czujemy wielką
sympatię i chęć pomocy z Pani strony w realizacji naszych zamierzeń i planów.
 Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta, kolejnym Naczelnikom, Księgowym,
Płacowym i pozostałym pracownikom Wydziału Edukacji
 Radnym Rady Miejskiej i Rady Powiatu
 Dziękuje wizytatorom Kuratorium Oświaty.
 Dziękuję środowisku naszej dzielnicy Zawada , z którymi przyszło mi
współpracować: rodzicom, Radzie Rodziców i Radzie Dzielnicy Zawada obecnej i
poprzednim, zwłaszcza za wspieranie placówki podczas kolejnych modernizacji placu
zabaw;
 Słowa podziękowania kieruję również pod adresem druhów OSP w Zawadzie , za za
współpracę podczas realizacji projektów transgranicznych , pomoc i powszechną
życzliwość, a czynię to na ręce prezesa OSP – Pana Janusza Rasska i Jana Czyżaka,
któremu dziękuję za okazaną pomoc w powstawaniu boisk .
 Dziękuję parafii Podwyższenia Krzyża św. w Zawadzie.







Wreszcie dziękuję Nauczycielom, moim najbliższym współpracownikom. Dziękuję za
koleżeństwo, pomoc ,inspirację, za zaangażowanie . Zawsze odczuwałam poparcie,
akceptację wszystkich moich nieraz zwariowanych pomysłów. Dzięki Wam udało nam
się zrealizować założoną i zaplanowaną misję naszej placówki opartej na tradycji i
otwartej na świat. Placówki, realizującej autorski program „Jestem zawadzianinem,
wodzisławianinem, Ślązakiem ,Polakiem i Europejczykiem”, tworzącej muzea szkolne,
realizującej programy transgraniczne, regionalne, rządowe, współpracując ze szkołami
partnerskimi w Ostrawie i tureckiej Alanyi od 2004 roku. Zrealizowaliśmy razem wiele
projektów dla dobra dzieci, uczniów, szkoły i przedszkola .
Dziękuję także moim zastępcom: pani Monice Komarek i pani Barbarze Ferdyan-Tront,
która od nowego roku szkolnego przejmuje zarządzanie naszym Zespołem. Mam
świadomość, że zostawiam Was ,naszą placówkę w dobrych rękach. Życzę pani
Dyrektor wielu sukcesów, takich uczniów i współpracowników , Rodziców i dobrych
zaangażowanych ludzi wokół siebie ,jakich ja miałam mieć szczęście. Niech praca na
stanowisku dyrektora ZSP1 będzie Pani pasją i przyniesie wiele radości i satysfakcji.
Kochani Uczniowie , Wy jesteście dla mnie najważniejsi , dlatego na koniec kieruję do
WAS moje słowa . Dziękuję Wam za to jacy jesteście , że miałam szczęście być
Waszym nauczycielem i dyrektorem, być dumna z Waszych osiągnięć i dobrych
zachowań. Godnie reprezentowaliście naszą szesnastkę podczas realizacji projektów,
uroczystości państwowych, religijnych, konkursów i zmagań międzyszkolnych, a
ósmoklasistom dziękuję za wszystkie osiągnięcia podczas ośmioletniej edukacji.

Życzę Wam , aby podstawy nauki, jakie odebraliście w tej szkole zaowocowały w waszej
przyszłej edukacji. Zdobywajcie wiedzę , rozwijajcie swoje zainteresowania, talenty , bo każdy
przychodzi do szkoły z zalążkiem geniuszu, a który musicie rozwijać. Starajcie się , aby
zdobyta wiedza i przyszły zawód , który posiądziecie był dla Was największą przyjemnością i
realizacją swoich pasji.
A marzenia się spełniają . Ja jestem tego żywym przykładem Zawsze marzyłam , aby zostać
nauczycielem. Nie sądziłam jednak , że zostanę nauczycielem w mojej szkole, do której
chodziłam i w której kończyłam podstawową edukację . To było moje marzenie . Zostałam
polonistką , a potem dyrektorem, a szkoła , którą teraz razem opuszczamy dała mi wiele radości
i możliwości realizacji swojej pasji, jaką była praca dla rozwoju tej zawadzkiej placówki .
Gratuluję Wam wszystkim pozytywnych wyników, a zwłaszcza tym nieco lepszym ,
którzy osiągali wyróżnienia i nagrody oraz świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Każdy z
was starał się osiągnąć jak najlepsze wyniki na miarę swoich możliwości . Doceniamy to.
Jesteście naszą dumą i wielką radością.

