
                                   WSPOMNIENIA  

 

                             Wiele lat przepracowałam w tej szkole, której nie traktowałam tak do końca, jak 

zakładu pracy. Było to wyjątkowe miejsce,  w którym przeżywaliśmy skrajne emocje, widzieliśmy się w 

różnych sytuacjach, przegadaliśmy niejedną godzinę. Wspieraliśmy się we wszystkich projektach i 

zawsze mogliśmy na siebie liczyć. 

Osobą, którą wspominam z wielkim sentymentem jest Zosia Marczak. Była moją wychowawczynią w 

klasach I –III  w SP nr 57 przy ul. Ratajczaka. Zawsze ją podziwiałam i marzyłam o tym, żeby zostać taką 

nauczycielką jak ona. Moje marzenie się spełniło, los zrządził, że spotkałyśmy się w tej szkole, gdzie 

zaopiekowała się mną jako starsza stażem nauczycielskim koleżanka. Zawsze mogłam się do niej 

zwrócić, jeśli miałam jakiś problem, którego nie potrafiłam sama rozwiązać. Dodawała otuchy dobrym 

słowem, radą, ale przede wszystkim ciepłym uśmiechem. Jestem jej za to bardzo wdzięczna. Wspomnę 

też o Ewie Mazurkiewicz, która była moją uczennicą w SP nr 3 (filia na Krzekowie).  Zapamiętałam Ewę 

jako drobną blondyneczkę wyróżniającą się zdolnościami plastycznymi. 

Bardzo miłe są spotkania z byłymi uczniami, którzy pamiętają mnie i mile wspominają ten okres w 

swoim życiu. Każdy z nich obrał swoją życiową drogę, dokonał właściwych dla siebie wyborów i osiągnął 

wiele. Cieszą takie spotkania i uświadamiają mi, że przekazałam swoim uczniom cząstkę siebie. 

Życie człowieka jest to wypadkowa losu i zbiegów okoliczności. Moje najpiękniejsze lata życie, to czas, 

który upłynął na pracy ze wspaniałymi uczniami, współpracy z kochanymi koleżankami i kolegami, i 

oczywiście z rodzicami. 

Z okazji Jubileuszu 60 – lecia mojej ukochanej  „czterdziestej ósmej” życzę Dyrekcji, Radzie 

Pedagogicznej , drogim Koleżankom i kolegom oraz wszystkim Pracownikom i wspomnianym Uczniom; 

 Radości, która jest potrzebą, siłą i wartością życia; 

 Uśmiechu, który jest najkrótszą drogą do drugiego człowieka; 

 Dni pełnych miłości, które dadzą siłę na walkę  z przeciwnościami losu. 

Płyńcie przez kolejne lata, omijając góry i rafy koralowe, unikając mielizn. 

 

         Elżbieta Płaksiwy 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



       

 

 


