
     Nie znalazłam sposobu na zatrzymanie czasu , 

         więc postanowiłam minionym chwilom 

      powrócić we wspomnieniach. 

 

Jest ku temu okazja ponieważ nasza szkoła obchodzi piękny jubileusz 70 -cio lecia istnienia. 

W tej placówce zostawiłam cząstkę życia i dlatego chcę powrócić do przeszłości, przyjaźni 

 i młodości. 

Do dziś mam przed oczami chwile kiedy z drżeniem serca wstępowałam w mury mojej szkoły . 

Dyrekcja i grono pedagogiczne przyjęło mnie po koleżeńsku i z wielką chęcią udzielenia mi pomocy. 

Już na początku mojej pracy poznałam blaski i cienie zawodu nauczycielskiego. Zrozumiałam, że jest 

to ciężka praca, ale dająca wiele satysfakcji w wychowaniu młodego pokolenia. 

 Od  początku zyskałam zaufanie wśród moich wychowanków i uczniów, sympatię rodziców, co 

sprawiło że czułam się w szkole wspaniale i bezpiecznie. 

Grono pedagogiczne to zespół zgrany i doświadczony, często wymienialiśmy swoje własne 

spostrzeżenia i doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Uczniom starałam się stworzyć jak najlepsze możliwości rozrzeszania ich własnych zamiłowań oraz 

rozwoju zgodnego z wyborem szkoły  i kierunku kształecnia. Zachęcałam uczniów do brania udziału  

w olimpiadach o żywieniu, w konkursach kulinarnych, w przygotowaniach i obsłudze bankietów  

w szkole i poza nią, w uroczystościach szkolnych, w akademiach. Wyjeżdżaliśmy na praktyki  

w Polsce i do Hiszpanii. Organizowaliśmy wycieczki krajoznawcze i turystyczne aby podziwiać 

piękno przyrody i  otaczającego świata. Przygotowywałam uczniów do egzaminów zawodowych  

i z drżeniem serca czekałam na wyniki aby cieszyć się razem z nimi z pozytywnych wyników, które 

otrzymywali. 

Trudno wymienić wszystkie nasze wspólne działania w mojej 30 letniej pracy. 

Starałam się wpajać uczniom wiedzę, która będzie im potrzebna w dojrzałym życiu. 

Cieszę się, że mogłam pracować w mojej  jedynej szkole, być blisko uczniów i ich problemów. 

Młodzież odejmowała mi lat i zawsze im mówiłam ,że mam 18. 

Spotkało mnie mnóstwo miłych wrażeń, które dostarczyły mi niezapomnianych chwil. 

Najmilszą niespodzianką były moje 18 urodziny /hahaha/ które przygotowała mi moja klasa TŻ i TK 

oraz studniówki na których mogłam się z nimi zabawić. 

Czas z moimi koleżankami był radością i zawsze szłam do pracy z ogromną energią i uśmiechem. 

Razem tworzyliśmy drugi dom. 

Zarówno koleżanki jak i uczniowie na zawsze pozostaną  w moim sercu. 

 

 



Życzę Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom szkoły wszystkiego najlepszego, 

samych sukcesów w dziedzinie nauczania i wychowania, satysfakcji z pracy z młodzieżą, zdrowia 

na następne dziesięciolecia. 

 

                                              Czas mojej pracy minął bezpowrotnie, 

                                                  ale czar wspomnień trwa nadal. 

 

      Najmłodsza emerytka 

           Halina Lichwa 


