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Panie Dyrektorki uroczyście pożegnano pod-
czas sesji Rady Miasta

EDUKACJA EDUKACJA

Pani Dyrektor 
mgr inż. Maria Irena Borowska
Gimnazjum nr 2
im. Jana Ignacego Paderewskiego

Szanowna Pani Dyrektor,
Pracowała Pani w puszczykow-

skich szkołach nieprzerwanie od 
1982 i praktycznie od podstaw orga-
nizowała Pani Gimnazjum nr 2. Dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu uda-
ło się Pani stworzyć szkołę przyjazną, 
zatrudniającą wspaniałych pedago-
gów, szkołę uczącą młodzież otwar-
tości na ludzi i otaczającą przyrodę, 
przygotowującą do podejmowania 
wyzwań XXI wieku. 

Pani Dyrektor
mgr Małgorzata Szubert
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich

Szanowna Pani Dyrektor,
Praca z dziećmi, z młodzieżą była 

Pani prawdziwą pasją. Poświęciła jej Pani 
bez reszty ponad 25 lat swojego życia. 
Rozwijała Pani nie tylko umysły i aktyw-
ność młodych ludzi ale przede wszyst-
kim kształtowała ich wrażliwość na 
sprawy społeczne, przekazywała wraz 
z nauczycielami najważniejsze wartości 
dziedzictwa narodowego, czego przy-
kładem były wszystkie uroczystości po-
święcone Powstaniu Wielkopolskiemu.

Składamy serdeczne podziękowanie Siostrom z puszczy-
kowskiego domu Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek za do-
tychczasową pracę związaną z prowadzeniem Przedszkola  
nr 2. Jesteśmy wdzięczni za trud włożony w kształtowanie 
najmłodszych, zapewnianie im jednocześnie nauki i zabawy.

Przez wiele lat, dzięki ogromnemu zaangażowaniu, 
udało się Siostrom stworzyć przedszkole, w którym dzie-
ci są radosne, przyjaźnie nastawione do świata a zara-
zem świetnie przygotowane do podjęcia dalszej nauki.

W imieniu mieszkańców Puszczykowa oraz wła-
snym gorąco dziękuję za wieloletnią troskę i serce, 

które Siostry w każdym dniu wkładały w wychowanie 
naszych najmłodszych.

W tej chwili ważą się losy, kto przejmie kierownictwo 
przedszkola. Pragnę zapewnić, że chcemy zachować 
dotychczasowy charakter placówki i trwają już rozmo-
wy, by wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 
trzy oddziały przedszkola prowadzonego dotychczas 
przez Siostry Elżbietanki nie pozostały bez opieki.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Ornoch – Tabędzka

Zwycięska oferta konkursowa
Przyszłoroczni szóstoklasiści Szkoły Podstawowej  

nr 1 pojadą we wrześniu na atrakcyjną, trzydniową wyciecz-
kę kulturowo-historyczną. Zawdzięczają to swoim wycho-
wawczyniom, Paniom Agnieszcze Molińskiej i Magdalenie 
Wąsowskiej, które złożyły ofertę konkursową do Kuratora 
Oświaty w Poznaniu i uzyskały dofinansowanie wycieczki 
w kwocie 109 zł dla każdego ucznia, a dla uczniów w trud-
nej sytuacji materialnej 280 zł. Młodzież zwiedzi Kraków, 
Wadowice, Częstochowę, Dolinę Prądnika, Obóz Zagłady 
w Oświęcimiu. Wielką atrakcją tej wyprawy będzie noc-

leg w kopalni soli w Bochni, ponad dwieście metrów pod 
ziemią. Program wycieczki sprzyjać będzie realizacji celów 
wychowawczych związanych między innymi z patronem 
naszej szkoły, a także z poznaniem piękna i różnorodności 
ojczystej przyrody i jej ochroną. (...)

W postępowaniu konkursowym nie bez znaczenia był fakt, 
że zarówno burmistrz miasta, jak i Rada Rodziców szkoły będą 
miały swój udział finansowy w realizacji tego zadania. Bardzo 
się cieszę z tego sukcesu i wszystkim, którzy się do niego przy-
czynili, składam serdeczne podziękowania.  Ewa Budzyńska

Podziękowanie dla Sióstr Elżbietanek

„Dobrych ludzi nikt nie zapomina”  Safona

Z wyrazami szacunku, Burmistrz Miasta Puszczykowa
Małgorzata Ornoch – Tabędzka

W imieniu mieszkańców Puszczykowa oraz wła-
snym, gorąco Pani dziękuję za niegasnący zapał i twór-
czy wkład w kształcenie i wychowanie młodzieży na-
szego miasta. Opuszcza Pani szkołę w Puszczykowie, 
ale efekty Pani pracy będą widoczne i pozostaną z na-
mi przez wiele następnych lat.

Gorąco życzę Pani powodzenia w realizacji nowych 
planów pedagogicznych, radości z rozwoju szkoły, 
którą będzie Pani kierowała i wielu dalszych sukcesów, 
zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

W okresie pracy na stanowisku dyrektora systema-
tycznie budowała Pani wokół siebie zespół pedagogów, 
rozwijała bazę szkolną i podnosiła jakość kształcenia, 
co zaowocowało wysoką oceną działalności szkoły za-
równo przez rodziców, jak i władze kuratorium. 

Dziękuję Pani za wieloletnią troskę o każde dziecko 
i starania o jak najlepszy wizerunek szkoły. Życząc Pani 
zasłużonego wypoczynku po zakończeniu pracy za-
wodowej wierzę, że Pani kontakty z młodzieżą pozo-
staną zawsze żywe i cenne dla społeczności miasta.


