
Szanowna  Pani Dyrektor ! 

 

W imieniu Grona Pedagogicznego oraz pracowników administracji 

i  obsługi pragnę skierować do Pani słowa podziękowania za to, jakim była Pani 

dyrektorem i jakim jest Pani człowiekiem. Przez 29 lat  z wielką  

odpowiedzialnością i zaangażowaniem  kierowała Pani  placówką, zawsze mając 

na uwadze dobro wszystkich  uczniów i pracowników. Swoją postawą, sposobem 

bycia, życzliwym i pogodnym usposobieniem spowodowała Pani, że szkoła stała 

się dla nas drugim domem, do którego przychodzi się chętnie i z radością, bo 

z każdym rokiem Pani pracy stawał się domem cieplejszym, bezpieczniejszym 

i nowocześniejszym.  Czekał w nim na wszystkich Dyrektor najczęściej 

uśmiechnięty, ale bywał też zatroskany,  bo nie brakowało trudnych i ciężkich dla 

Pani chwil. Niewielu ludzi byłoby w stanie poradzić sobie z problemami szkoły 

i jej środowiska, tak jak Pani to robiła. I to bez żadnego uszczerbku na poziomie  

kształcenia jej wychowanków. Była Pani właściwym człowiekiem na właściwym 

miejscu. Pani spokój, opanowanie, cierpliwość i łagodność, a jednocześnie 

rozsądek dawały nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.  Zawsze znajdowała 

Pani właściwe  rozwiązanie, by niejednego z nas pocieszyć i wesprzeć w trudnych 

dla nas chwilach. Mogliśmy zawsze na Panią liczyć, bo była Pani naszym 

prawdziwym przyjacielem, a dopiero na drugim miejscu dyrektorem. Drzwi 

gabinetu zawsze były dla nas otwarte, tak jak Pani serce.  

 

W czasie kierowania przez Panią szkołą w Czaszynie powstało wiele 

inwestycji.   Hala sportowa, odnowienie budynku szkoły i przedszkola, ocieplenie 

budynków i ich nowe elewacje, pracownie komputerowa i językowa, pracownie 

przedmiotowe – już prawie wszystkie  multimedialne, boisko sportowe 

i dziesiątki innych inwestycji i innowacji polepszających i unowocześniających 

bazę dydaktyczną szkoły – to Pani zasługa. Ile to kosztowało pracy, zabiegów, 

czasu, energii, doświadczenia, starań  i poświęcenia wie tylko Pani. Świadczy to 

o tym, że dobro wszystkich dzieci, dbanie o ich właściwy rozwój,  o jak  najlepsze 

warunki nauki, były dla Pani  priorytetami. I o tym jako nauczyciele nigdy nie 

zapomnimy. 



Dziękujemy za to, że nie miała Pani w zwyczaju szufladkowania i dzielenia 
ludzi według ustalonej hierarchii zasług czy zajmowanych stanowisk. Każdy 
uczeń, nauczyciel i pracownik  był dla Pani równie  ważny, tak samo potrzebny. 
Niezwykle trudno jest nam żegnać dyrektora szkoły, który zawsze miał 
świadomość tego, że dyrektorem się bywa, a człowiekiem się jest. Dziękujemy 
Pani za wspólną pracę, za zapisanie w historii naszej szkoły najbardziej 
wartościowych kart. Czujemy się zaszczyceni tym, że mogliśmy z Panią pracować. 
Starała się  Pani jak najlepiej, najrzetelniej przekazać nam wiedzę i umiejętności 
niezbędne do wypełniania zadań spoczywających na szkole. Wszystkim 
wiadomo,  że praca nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Niezmiernie ważne 
jest w niej nawiązanie dobrego kontaktu z uczniami i ich rodzicami. My, 
nauczyciele w każdej sytuacji mogliśmy liczyć na Pani pomoc w dokonywaniu 
właściwych wyborów. Wszyscy pracownicy szkoły wyrażają Pani ogromną 
wdzięczność za to, że  w trudnych chwilach pomagała nam Pani  i dzieliła się 
z nami własnym doświadczeniem.  Mimo wielu własnych zajęć i trosk miała czas 
dla nas, dodając nam otuchy i pomagając znaleźć optymalne rozwiązania, nie 
tylko w sprawach zawodowych, ale i zupełnie prywatnych,  nawet zdrowotnych 
czy rodzinnych.  Wiedzieliśmy, że w każdej chwili możemy liczyć na mądrą, 
wyważoną radę, wsparcie i pomoc. Dziękujemy za każde słowo, życiową mądrość 
i otwarte serce. 

W dniu przejścia na emeryturę życzymy Pani zrealizowania wszystkich 
swoich marzeń, na dalsze lata zdrowia, miłych wspomnień o naszej szkole, 
w której będzie Pani zawsze witana z szacunkiem i radością. Dziękujemy za 
życzliwość, życiową mądrość,  otwarte serce oraz okazywane nam na co dzień 
dobro i wyrozumiałość.  
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