23 lutego 2016r. odbyła się akademia na której podsumowano pracę
w pierwszym semestrze, wyróżniono sukcesy uczniów w konkursach
i zawodach sportowych, a Wójt Gminy Stara Biała, pan Sławomir
Wawrzyński wręczył stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach od pięciu lat uczniowie
trenują Judo i osiągają coraz większe sukcesy. Do największych osiągnięć
zaliczamy: V miejsce Aleksandry Tułodzieckiej w Mistrzostwach Polski
Młodziczek. Ola Tułodziecka zawodniczka klubu UKS Judo Sensei Płock
uczennica klasy II c Gimnazjum w Starych Proboszczewicach w
najważniejszym turnieju w Polsce dla tej kategorii wiekowej stoczyła 4
walki wygrywając kolejno z reprezentantkami Juwenii Wrocław Płażewską Agatą i reprezentantką Gliwic - Laurą Gruszczyńską.
Na wyróżnienie zasługują również inni zawodnicy osiągający sukcesy:
Kacper Wierciński, Kuba Przybylski, Maciej Kikolski, Wiktor Ners,
Sebastian Rybicki, Dawid Rakowski, Adam Nowakowski, Zuzanna Ners.
Oprócz treningów klubu UKS Judo Sensei w Płocku uczniowie uczęszczają
na bezpłatne zajęcia SKS Judo w szkole.
Uczniowie systematycznie biorący udział w zajęciach nagrodzeni zostali
koszulkami sportowymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kalinowski Kamil
Kalinowska Justyna
Kikolska Maja
Śliwiński Olek
Kwaśniewski Grześ
Zelmańska Bogusia
Organek Andrzej
Białaszewski Michał
Kamiński Jakub

10.

Fersz Oliwia

Pani
dyrektor
Jolanta
Trojanowska
podziękowała
wszystkim
pracownikom i uczniom za pracę w pierwszym semestrze oraz tym, którzy
wspierali naszą wspólna pracę.
Złożyła gratulacje tym, którzy osiągnęli sukcesy w różnych dziedzinach
wiedzy i działalności. Wszystkim życzyła wytrwałości w dalszej pracy
i kolejnych sukcesów.

Następnie Pani Zofia Chlebna przedstawiła krótkie sprawozdanie
z działalności SKO.
Szkolna Kasa Oszczędnościowa działa w naszej szkole od 2005 roku pod
patronatem Banku spółdzielczego w Starej Białej. W tym roku szkolnym w
I semestrze do SKO zapisanych było 130 uczniów. Najaktywniejszą grupą
uczniów, którzy najsystematyczniej wpłacali pieniądze byli uczniowie klas
1-3 szkoły podstawowej. Jednak największą kwotę pieniędzy - ponad 6
tys. złotych - zebrała klasa IV b. Cała szkoła ma na swoim koncie ponad
42 tys. złotych.

Ale nie najważniejszym celem SKO jest wysokość konta, liczy się przede
wszystkim systematyczność wpłat. Uczniowie, którzy najsystematyczniej
wpłacali pieniądze otrzymali nagrody, które wręczył prezes Banku
Spółdzielczego w Starej Białej – pan Marcin Łukasik:
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
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klasy
klasy
klasy
klasy
klasy
klasy
klasy
klasy
klasy
klasy

Ia – Wiktoria Jarzyńska
Ib – Alan Wiśniewski i Zuzanna Baranowska
IIa - Hubert Kuciński
IIIa – Igor Krauze
IIIb – Klaudia Strześniewska
IVa – Sandra Kucińska
Va – Oliwia Żółtowska
Ib/g – Karolina Stasiak
IIa/g – Antoni Sieradzki
IIIa/g – Dawid Wereszczyński

Wreszcie nadszedł bardzo uroczysty moment pożegnania Pani Wiesławy
Kozłowskiej, która z dniem 31 stycznia 2016r. przeszła na emeryturę.
Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, następnie głos
zabrała Pani Dyrektor Jolanta Trojanowska:
„Kilka słów chciałam skierować do Pani Wiesławy Kozłowskiej.
Wszystko ma swój czas
I jest wyznaczona godzina
Na wszystkie sprawy pod niebem.
Czas płaczu i czas śmiechu,
Czas zawodzenia i czas pląsów,
Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
Czas szukania i czas tracenia,
Czas milczenia i czas mówienia
Czas "dzień dobry" i czas "do widzenia",
Czas biletu do kina albo donikąd,

Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły,
Czas dokonany i niedokonany.
Jest jeszcze czas spotkań i pożegnań.
Dziś jest właśnie czas podziękowań Pani Wiesławie Kozłowskiej, która
przez 31 lat pracowała w tej szkole; w szkole ośmioklasowej uczyła fizyki,
chemii i biologii, a następnie przyrody w szkole podstawowej i biologii w
gimnazjum. Przez wiele lat odkrywała przed uczniami tajemnice
otaczającego nas świata. Przez wiele, wiele lat przekazywała wiedzę i
pokazywała z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy
wykonywać tę pracę mając na względzie przede wszystkim dobro uczniów.
Z pewnością wielu nauczycieli, rodziców i uczniów odczuwa wdzięczność,
mieli bowiem szczęście, że ich uczyła, z nimi pracowała.
Pracę Pani Wiesławy Kozłowskiej trafnie opisują słowa Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
W imieniu obecnych i byłych pracowników, rodziców i uczniów Zespołu
Szkół w Starych Proboszczewicach pragnę wyrazić ogromną wdzięczność
za to, że dane nam było razem pracować, pokonywać trudności,
rozwiązywać problemy, za pracę z dziećmi i młodzieżą. Mam nadzieję, że
po wieloletniej pracy zostaną „Wspomnienia – to, co zawsze Pani będzie
miała dla siebie i w każdej chwili będzie mogła powrócić tam, skąd je
czerpała przez wiele lat”.
Życzę Pani spełnienia najgłębiej skrywanych marzeń, aby każdy nowy
dzień przyniósł Pani radość, szczęście i spokój. Pozwalamy sobie zachować
nadzieję na częste odwiedziny i zawsze potrzebne wsparcie.”

