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,, Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, 
Czyniąc dobrze drugiemu, 

Tylko sam był dobroczyńcą. 
Jest równocześnie obdarowany tym,  
Co ten drugi przyjmuje z miłością’’ 

Jan Paweł II 
 
 
Szanowni nauczyciele 
pracownicy administracji 
pracownicy niepedagogiczni 
 
  Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 pragnę podziękować Wam za trud                                
i zaangażowanie. Za całokształt waszych oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych                       
i opiekuńczych. Za Wasz trud i oddanie. Za wiele spędzonych godzin wspólnie z uczniami. Za 
godziny spędzone po zajęciach szkolnych na dekorowaniu pomieszczeń na kolejną zabawę czy 
też imprezę szkolną.  Za wyjazdy na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, spartakiady. Za 
sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na zawody poza szkolne. 
 
W dowód uznania  kieruję do Was, drodzy nauczyciele  wiele ciepłych słów. 
   Drogie  Siostry – nauczycielki, nie patrząc na zagrożenie koronawirusem,  
prowadziłyście  w wolontariacie  na oddziałach Domu Pomocy Społecznej zajęcia                           
z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez nauczycieli. Dzięki Wam, Kochane Siostry, 
nasi uczniowie mieli wiele radości i  przyjemności. Mogli też chociaż w pewnym stopniu 
poszerzyć swoje umiejętności.  
  Drodzy nauczyciele, w roku szkolnym organizowaliście wiele imprez dla społeczności 
szkolnej i lokalnej (  Parafii,  mieszkańców Ludwikowic, Kurii Biskupiej  w Świdnicy ) między 
innymi ; Odzyskanie Niepodległości,  Mikołajki, Jasełka.  Za trud, zaangażowanie, wiele 
godzin spędzonych po godzinach pracy na próbach, za projektowanie i wykonywanie dekoracji 
do w/w imprez.  Za kreatywność i poświęcenie bardzo dziękuję zaangażowanym 
nauczycielom. 
   Szanowni nauczyciele,  poza realizacją  obowiązków wynikających      z umowy                        
o pracę, angażowaliście  się we wszystkie przedsięwzięcia w środowisku lokalnym  i poza 
szkolnym. Tym, którzy przygotowywali uczniów do wszystkich konkursów plastycznych, 
artystycznych. Tym, dzięki którym Nasi uczniowie zdobywali nagrody, wyróżnienia. Tym, 
którzy brali z uczniami udział we wszystkich warsztatach edukacyjnych. Tym, którzy                     
w nauczaniu stosują nowoczesne technologie informatyczne ( tablica interaktywna, komputer, 
tablet ). Pragnę gorąco podziękować.  
   
   Panie Grzegorzu,  za swój poświęcony czas na promowanie szkoły   w środowisku lokalnym 
i ogólnopolskim bardzo dziękuję.  To dzięki Pana zaangażowaniu, nasi uczniowie mogli 
pokonać wiele swoich słabości. Mogli doświadczyć sukcesu na miarę swoich możliwości. 
Mogli uczestniczyć we wszystkich olimpiadach, spartakiadach.  
Dziękuję również za to, że Pan od wielu lat wspólnie z inną szkołą publiczną, organizował 
corocznie Spartakiadę Integracyjną, na której Nasi uczniowie mogli  startować z innymi 
osobami niepełnosprawnymi, a następnie wspólnie się integrować. Niestety, 
epidemia                w tym roku pokrzyżowała wszystkie dalsze plany.  Ale zdobyte przez Pana 



środki finansowe, na pewno zostaną wykorzystane w nowym roku szkolnym na zakup 
upominków rzeczowych.  
  Dziękuję wszystkim tym nauczycielom, którzy wspólnie z panem Grzegorzem wyjeżdżali 
na wszystkie zawody szkolne, olimpiady sportowe, spartakiady. Którzy niejednokrotnie              
w sobotę lub niedzielę poświęcali swój wolny czas, aby wspólnie              z uczniami 
pokonywać  ich ograniczenia i zdobywać kolejne medale, nagrody, wyróżnienia.  
   Dziękuję pani Ani, naszej psycholog, za kreatywność i innowacyjność w przygotowywaniu 
zabaw ( mikołajkowej, karnawałowej ). Za projektowanie strojów dla dzieci, za zabawy, które 
zachwycały nie tylko Nas, rodziców, opiekunów prawnych, ale także zaproszonych 
przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i Instytucji wspierających placówki 
oświatowe. Dziękuję także, że zawsze, na prośbę moją bądź rodzica, w sytuacjach 
podbramkowych tak,, jak dzisiaj '' jest Pani wstanie pokonać ponad 30 km, aby przyjechać            
i przeprowadzić badania psychologiczne, które są niezbędne rodzicom.  
   Panie Jacku. Tylko Pan wie, ile czasu potrzeba, aby umieszczać materiały na stronie 
internetowej szkoły. Ile nocy nieprzespanych, aby zdążyć na czas. Ile trzeba poświęcić czasu, 
aby przygotować oprawę muzyczną do każdej imprezy szkolnej i poza szkolnej. To Pan 
godzinami słucha utworów a następnie tworzy własne aranżacje i kompozycje, które 
zachwycają zaproszonych gości. To  Pan szlifuje  wokal muzyczny naszych podopiecznych. 
Dzięki temu występują na wszystkich konkursach muzycznych zdobywając nagrody i kolejne 
wyróżnienia. Dba Pan też o komputery w pracowni szkolnej i wdraża kolejne umiejętności                 
z zakresu informatyki.   
  Pani Magdo, Paulino. Zawsze jesteście do dyspozycji dyrektora, ale także służycie swoją 
pomocą koleżankom i kolegom. Poświęcacie sporo czasu na przygotowanie drobnych 
upominków z okazji różnych uroczystości. Zaproszeni goście zawsze się nimi zachwycają. My 
też jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Pani Paulino, Pani wypieki na uroczystości szkolne, 
to prawdziwe arcydzieła. 
   Siostro Magdaleno. Dziękuję bardzo za wszystkie działania poczynione na rzecz naszych 
szkół. Za troskę  o krzewienie wartości chrześcijańskich w naszych placówkach. Za 
monitorowanie pracy szkół. Za organizowanie dla naszych uczniów mszy świętych. Za 
wspieranie pracowników i pomoc we wszelkich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. 
   Dziękuję bardzo wszystkim nauczycielom. Dziękuję także pracownikom niepedagogicznym, 
wspierającym nauczycieli w czasie zajęć szkolnych. Dziękuję pani Grażynie, pani Teresie. 
 

Z poważaniem 
Ewa Postół - dyrektor szkół 

 


