
Warszawa, 13 maja 2021 r. 

Trzeba wiedzieć, 

Kiedy ze sceny zejść….. 

 

 

PODZIĘKOWANIA 

 

Po 41 latach pracy w oświacie, w tym 34 latach pracy w SP 73 przy Białostockiej 

odchodzę na emeryturę. Chcę podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom 

i rodzicom, z którymi miałam okazję w tym czasie współpracować. 

Oczywiście największa część mojego nauczycielskiego życia to Szkoła Podstawowa 

nr 73 . 

Rozpoczęłam w niej pracę jako nauczyciel geografii we wrześniu 1987 roku. 

Bałam się zacząć… 

Bałam się, bo dziewczynie urodzonej na Starym Bródnie nie była obca „zła sława 

Brzeskiej”… 

Zostałam wychowawczynią klasy 7b. 

Nigdy nie zapomnę jak na pierwszym zebraniu z rodzicami jedna z mam powiedziała: 

„Niech się pani nie boi, już jest pani u siebie”. Cały strach minął, a potem… 
przegadaliśmy niejedno zebranie z rodzicami i wiele lekcji z uczniami 7b… 

I tak zupełnie niespodziewanie zakochałam się w tej szkole. 

Za tamte czasy dziękuję: 

Uczniom 7b, 

Ich rodzicom, 

Ówczesnym koleżankom i kolegom, którzy wprowadzali mnie w życie szkoły.  

Potem były 5c i 4a, które doprowadziłam do klasy 8. Zawsze lubiłam być Waszym 

wychowawcą. Dziękuję 

W tym samym czasie dwukrotnie pełniłam funkcję zastępcy dyrektora pani Ewy Pyzel, 

której również bardzo dziękuję za wprowadzanie w arkana dyrektorowania. 

W listopadzie 2000 r. powierzono mi obowiązki dyrektora szkoły, a po wygranym 

konkursie otrzymałam pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji. Tych konkursów było 

cztery.  

W sumie 20 lat dyrektorowania w SP 73. 



Było fajnie. Działo się:  intensywny rozwój szkolnej informatyki, powstanie klas 

sportowych i sukcesy w unihokeju, integracja, szkolne widowiska, imprezy plenerowe, 

konkursy, wystawy… 

Sukcesy szkolne, dzielnicowe, stołeczne, wojewódzkie, ogólnopolskie, a nawet 

międzynarodowe to wielka frajda dla dyrektora. Dziękuję 

To wszystko dzięki zaangażowanym koleżankom i kolegom. Dziękuję 

Nie udało się jedno „HALA”. Z różnych, niezależnych ode mnie i poprzedniego 

dyrektora przyczyn, mimo prawie 30 lat zabiegania o wybudowanie przy szkole tego 

tak potrzebnego naszym uczniom obiektu nie udało się…. 

Dziś gdy przechodzę na emeryturę zostają mi same dobre wspomnienia. Zostawiam 

świetnych nauczycieli, którzy rozumieją, że realizacja misji naszej szkoły to 

kontynuacja myśli Janusza Korczaka: 

 

 

Efektem takiej pracy jest wynik ankiety przeprowadzonej wśród rodziców, z której 

wynika, że 93% naszych uczniów lubi swoją szkołę. To wielka satysfakcja. Dziękuję 

Szczególne podziękowania należą się moim koleżankom wicedyrektorkom, za to że 

wytrzymały ze mną prze te wszystkie lata. Pani Iwonie Szymańskiej i pani Joannie 

Banaszek – Dziękuję 

Dziękuję również pracownikom administracji i obsługi, a szczególnie pani Wiesi Fatek, 

która od początku wprowadzała mnie w życie tej szkoły. 

Życzę Wszystkim  

zdrowia, pomyślności oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. 

Bożena Ćwiklińska 


