
24 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Na zaproszenie przybyli przedstawiciele Starostwa 

Powiatowego, Rady Rodziców, Polskiego Czerwonego Krzyża, dyrektorzy szkół 

powiatowych ,wszyscy pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska. Zostały wręczone 

świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. 

Akademia kończąca zajęcia wychowawcze i dydaktyczne miała szczególnie podniosły 

charakter –ze swych stanowisk po szesnastu latach ustępują Pani Dyrektor Grażyna 

Dąbrowska i Pan Wicedyrektor Jacek Czapkiewicz.  

Podczas uroczystości wskazano Dyrekcji honorowe miejsca na specjalnie przygotowanych na 

tę okoliczność tronach, a następnie uczeń klasy I Tse – Krzysztof Skiba przedstawił 

zgromadzonym „Baśń o Królestwie Ulicy Szpitalnej”, która w żartobliwy sposób 

wspominała czas, w którymPani Dyrektor i Pana Wicedyrektor piastowali swoje funkcje. 

Puenta tej baśni była jednak niezwykle poważna: dyrekcja odcisnęła ślad na życiu wszystkich, 

z którymi współpracowała i o  których się troszczyła – pracowników szkoły i uczniów - tym 

samym budując sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu – parafrazując słynne słowa Horacego. 

Kolejną zaskakującą i wzruszającą chwilą dla Pani Dyrektor i Pana Wicedyrektora był krótki 

film ze wspomnieniami absolwentów oraz sama obecność tychże. Wręczyli oni dyrekcji 

szkolne nagrody: Super Einsteiny. 

Głos zabrali przedstawiciele starostwa Powiatu Gliwickiego: Pani Ewa Jurczyga i Pan Dawid 

Rams, którzy podziękowali za wieloletnią współpracę z organem prowadzącym, 

zaangażowanie w podnoszenie jakości pracy szkoły.  

W imieniu Rady Rodziców głos zabrał jej przewodniczący, który podziękował za życzliwość 

wobec uczniów, motywowanie ich do pracy oraz wsłuchiwanie się w słowa rodziców i 

uczniów. 

Następnie w imieniu społeczności szkolnej głos zabrała Anna Rusinek, uczennica klasy 

trzeciej. Podziękowała dyrekcji za przychylność wobec uczniów, bezpieczeństwo oraz opiekę, 

którą roztaczali. Swoje rozważania zakończyła słowami Jane Austin: „Ze wszystkich 

okropnych rzeczy w życiu najokropniejsze jest pożegnanie” i wyraziła nadzieję, że na 

dyrekcję z otwartymi ramionami czeka życie i życzyła mi szczęśliwej drogi. 

Jako ostatnia przemawiała w imieniu grona pedagogicznego oraz pracowników administracji 

i obsługi pani Katarzyna Kniejska, która ze wzruszeniem wspominała współpracę z dyrekcją 

i podkreśliła jak specyficznym miejscem pracy jest szkoła. Gratulowała Pani Dyrektor 

Grażynie Dąbrowskiej i Panu Wicedyrektorowi Jackowi Czapkiewiczowi godnego 

piastowania urzędu przez szesnaście lat, dziękowała za wieloletnie wsparcie nauczycieli, 

cierpliwość i wyrozumiałość. 

Pan Roman Kaczmarczyk uświetnił chwilę wręczania kwiatów grą na saksofonie – specjalnie 

dla dyrekcji wybrzmiał utwór Franka Sinatry „My way”. 

Pani Dyrektor i Pan Wicedyrektor ze wzruszeniem w głosie dziękowali za przygotowane dla 

nich pożegnanie, którego – jak zapewniali –zupełnie się nie spodziewali. Podziękowali za 

wieloletnią współpracę i docenienie ich roli w szkole. 

Następnie uczniowie rozeszli się wychowawcami do klas. 


