
Słowa nie wyrażą tego, co czuję… 

  Szkoła, to miejsce, które przez kilka lat łączy nas trudem nauki, 
 przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat trudem pracy, 
 a przez całe życie radością i zadumą wspomnień i wspólnie przeżytych chwil. 
 
 90 lat to piękny wiek, zwłaszcza jeśli ma się świadomość, że były one wypełnione 
pięknymi zdarzeniami, gwarem i śmiechem, radością i smutkami, ale przede wszystkim pełną 
poświęcenia pracą pedagogiczną na rzecz wielu pokoleń uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 
im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie. 
 Ilu młodych ludzi opuściło przez te lata mury szkoły, by „rozsiewać po świecie talent, 
wiedzę i energię”, dziś trudno jest zliczyć. Tym bardziej warto złożyć wielkie podziękowania 
p. Nauczycielom, w tym Emerytom, Katechetom, którzy przez lata oddawali swoim 
wychowankom to, co mieli najlepsze i najcenniejsze: czas, zapał, wiedzę i serce.  
Dziękuję pięknie. 
 Przez 90 lat nasza szkoła była i jest drugim domem dla wielu pracowników, rodziców, 
dzieci, przyjaciół. Opieka i kształcenie pokoleń to wielka odpowiedzialność. Każdego dnia 
zdaje się tutaj egzamin z cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celów, z indywidualnego 
podejścia do każdego ucznia, a także kreatywności.... Niezapomniani pozostają też 
absolwenci, którzy rozsławiają szkołę i chętnie odwiedzają szkolne mury.  
Serdecznie dziękuję wszystkim Pracownikom Niepedagogicznym, Rodzicom, Absolwentom 
i Uczniom. Dziękuję Kościołowi i wszystkim Księżom na ręce obecnego Ks. Proboszcza za 
owocną współpracę i wsparcie duchowe. 
Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich KIEROWNIKÓW i DYREKTORÓW naszej 
szkoły, którzy codzienną troską, entuzjazmem i świetnym zarządzaniem placówką przyczynili 
się do rozwoju placówki. Mam nadzieję, że wszyscy tworzący szkołę zapiszą w pamięci 
spędzony tutaj czas jako szczęśliwy. 
Kłaniam się nisko wszystkim Państwu. 
 Słowa i wyrazy wdzięczności kieruję do Organu Prowadzącego: Państwa 
Prezydentów, Radnych, Dyrekcji i Pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału 
Inwestycji i Remontów, Wydziału Sportu i Turystyki, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  
i wszystkich pozostałych wydziałów… 
 Chcemy podkreślić i udowodnić dzisiaj, że doceniamy Waszą mądrość, hojność  
i wytrwałość w modernizacji i rozbudowie naszej szkoły, Waszą otwartość na nasze marzenia  
i potrzeby... Jest wymierny efekt: nasza kolorowa i radosna szkoła, która zachęca swoim 
wizerunkiem i nowoczesną bazą dydaktyczną. 
 Zwracam się do przedstawicieli Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Państwa 
wsparcie merytoryczne i nadzór pedagogiczny jest dla nas bardzo ważny i cenny, a także jest 
powodem do mobilizacji w dążeniu do owocnej pracy i efektów kształcenia. Wszystkie 
Państwa wizytatorów wizyty były pozytywne i niech tak zostanie. Dziękujemy za 
zrozumienie i pomoc, która ma wielkie znaczenie oraz przekłada się na lepsze efekty pracy 
edukacyjnej i wychowawczej. 
 Przyjaciele Szkoły i Honorowy Patronat: Rada Rodziców i Rodzice SP48 Lublin, 
Firma KOM - EKO S.A. Lublin, WORD Lublin, Pan Bogdan Dumała i Firma „Profil - 
Kamieniarstwo” Lublin, Firma „ASMET” – Śruby- Lublin, Pan Mariusz Kimak i Firma „Foto 
– Lider” Lublin, p. Halina Ratajewska i Restauracja „Gościniec” Wólka, p. Tomasz Chyliński 
i „Grill Bar” Lublin i wielu bezimiennych… 
 Państwa wsparcie jest dla nas wyróżnieniem i chcemy dzisiaj publicznie podziękować. 
Państwa pomoc rzeczowa i finansowa oraz wsparcie specjalistyczne, a także otwarte serce, 
ma wielkie znaczenie i przekłada się na jeszcze lepsze efekty pracy edukacyjnej  
i wychowawczej. 



 Dziękuję wszystkim Państwu za niezłomne zaangażowanie na rzecz naszej szkoły, 
dziękuję za bezinteresowną pomoc i współpracę, która owocuje pięknem i atrakcyjnością tej 
małej szkółki w zielonym parku na Lubelszczyźnie. Państwa pomoc sprawia, że z radością 
możemy spełniać ambicje naszych uczniów i wspierać ich rozwój dydaktyczny  
i psychofizyczny.  

Dziękuję wszystkim Państwu za obecność i wspólne, radosne świętowanie. 
 
 SPECJALNE PODZIĘKOWANIA KIERUJĘ DO…: 
 

1. …wszystkich występujących Uczniów  - jesteście najlepsi na świecie i jestem 
dumna, że reprezentujecie „Szkołę 48”. Rodzicom gratuluję talentów Waszych dzieci 
i dziękuję serdecznie, że umożliwiliście im udział w wielu ciężkich próbach. 
Wszystkie trudy zrekompensował fantastyczny, profesjonalny występ – niezwykła 
opowieść o dziejach naszej zacnej 90 – latki.  

 Dziękuję, dziękuję, dziękuję i gratuluję, brawo!  
2. …GŁÓWNEGO REŻYSERA CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ – niezwykle 

utalentowanego muzyka i profesjonalisty, autora scenariusza - p. Jarosława Falby – 
to wspaniały: „Człowiek Orkiestra”, autor tekstów i melodii, choreograf, scenograf, 
kompozytor… Kol. Jarku! Twój talent zachwyca, kłaniam się nisko i z serca 
dziękuję. 

3. … P. Agnieszki Lange – byłej, wieloletniej nauczycielki j. polskiego naszej szkoły, 
która nie szczędząc czasu i talentu przyczyniła się do stworzenia tak pięknej części 
artystycznej: jest autorką tekstów, uszyła stroje dla artystów i współtworzyła 
scenariusz. To wyjątkowa nauczycielka i przyjaciółka naszej szkoły.  
Dziękuję z serca. 

4. … P. Katarzyny Rajkiewicz, współtwórczyni części artystycznej – historycznej, 
dziękuję za trud przygotowań, gratuluję talentu i serdecznie dziękuję za wszelkie 
wsparcie, poświęcony czas i współpracę. 

5. … P. Wicedyrektor Marioli Golonki, która jest zawsze i wszędzie oraz włącza się 
we wszystkie działania, za trud przygotowań naszego Jubileuszu 90 – lecia Szkoły. 
Koleżanko Dyrektor! Twoja praca jest nieoceniona, z serca dziękuję. 

6. … wszystkich Państwa Nauczycieli, którzy aktywnie i chętnie włączyli się  
w przygotowania naszego Święta Szkoły, podziękowanie imienne składam liderom: 
p. Dorocie Kurek – głównemu plastykowi i utalentowanej dekoratorce wnętrz, p. 
Jolancie Kusyk – koordynatorce wystaw i mobilnej Izby Pamięci, Artystom – 
Nauczycielom: p. Adamowi Flis – nauczycielowi historii, p. Jackowi Kubiś – 
nauczycielowi matematyki i p. Jarosławowi Falbie – nauczycielowi muzyki. 
Jesteście niezwykli, utalentowani i z poczuciem humoru.  
Kochani Nauczyciele! Tworzymy zgrany zespół! Z serca wszystkim dziękuję. 

7. … wszystkich pracowników niepedagogicznych, na ręce p. kier. gosp. – Cz. – 
Lucyny Flis, którzy z zaangażowaniem przygotowali naszą szkołę do Jubileuszu. 
Dzięki Wam jest pięknie i czysto, a przyroda szkolnego parku zachwyca. Dziękuję p. 
Monice Grygiel i Aleksandrze Goduli – mistrzyniom kuchni i przepysznych 
smaków. 

8. … wszystkich Rodziców i Rady Rodziców, na czele z Zarządem: p. Anną 
Śliczniak, Bogumiłą Mrozik, Agnieszką Flis, Krzysztofem Oleszczukiem, 
Agnieszką Frączek–za obecność i olbrzymie wsparcie, pyszne ciasta i organizację 
kiermaszu ciast. Jesteście najlepszymi Rodzicami na świecie. Z serca dziękuję… 

 
Lublin, dnia 12 maja 2018 r.                                     Henryka Olszak – Dyrektor SP48 Lublin 


