Jubileusz w Zespole Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

1 października 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
odbyło się spotkanie jubileuszowe , którego okazją stało się uczczenie okrągłej rocznicy
urodzin wybitnych nauczycieli i wychowawców: osiemdziesiątych urodzin Genowefy Lech,
Haliny Wichrowskiej, Zofii i Włodzimierza Wróbel oraz dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin
Jana Siarkiewicza.
Uroczystość zorganizowana z inicjatywy Dyrektor Szkoły Pani Anny Kmiołek- Gizary miała
na celu nie tylko wyrażenie szacunku dla Czcigodnych Jubilatów lecz, przede wszystkim
pokazanie ich dorobku zawodowego. W spotkaniu wzięli udział: Beata Jóźwiak Wicestarosta
Pułtuski, Jacek Zawiśliński- Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mateusz Miłoszewski Wiceburmistrz Pułtuska, Katarzyna
Jankowska Sekretarz Powiatu Pułtuskiego, Krzysztof Łukawski- Wiceprezes Pułtuskiego
Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego, Bożena Potyraj- Dyrektor Publicznej Biblioteki im.
Joachima Lelewela. Wyjątkowość spotkania podkreślała obecność Rodziny Jubilatów, byłych
Dyrektorów i Wicedyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego:
Tadeusza Miłoszewskiego, Ireny Łapińskiej- Siarkiewicz, Stanisława Szolca; znamienitych
absolwentów, wśród nich- Dyrektora Szkoły w latach 2000- 2009- Pana Andrzeja
Krawczyńskiego i Wicedyrektora -od roku 2020- Pana Pawła Kieli; emerytowanych
nauczycieli i pracowników administracji oraz nauczycieli i pracowników szkoły z Panią
Wicedyrektor Natalią Balicką- Borowską.
Uroczystość stała się okazją do wspomnień, refleksji i podsumowań. Dyrektor Szkoły Pani
Anna Kmiołek Gizara- inaugurując spotkanie- w słowach skierowanych do zacnych jubilatów
nakreśliła ich nauczycielskie credo: „ Pozostawiliście Państwo po sobie spuściznę, która stała
się fundamentem szkoły; spuściznę, na której wyrosło dobre jej imię, spuściznę, która wymaga
nie tylko zachowania, ale i pomnażania. {…} To Państwo byli twórcami zarówno tradycji, jak
i wartości. I o Państwa działaniach pamiętać chcemy; bo to nasze korzenie, korzenie tej
szkoły, korzenie naszej wspólnoty”.
Dorobek zawodowy wybitnych nauczycieli i wychowawców zaprezentowali uczniowie: Julia
Podlaska i Bartosz Pietrzykowski.
Oprawę muzyczną przygotowali: Vanessa Jaszczułt, Agnieszka Krajewska, Piotr Jadaś
Brawurowa interpretacja fragmentów „ Wspomnień niebieskiego mundurka” pióra Mistrza
Gomulickiego, w wykonaniu znamienitych uczniów – absolwentów: Jacka Zawiślińskiego,
Krzysztofa Łachmańskiego, Andrzeja Krawczyńskiego, Pawła Kieli i Krzysztofa
Nuszkiewicza, przeniosła wszystkich uczestniczących w uroczystości, w rzeczywistość
szkolną nacechowaną uczniowską gwarą, dowcipem i autorefleksją.
Uznanie dla wieloletniej pracy i bogactwa dorobku zawodowego wpisane treść przemówień
Pani Beaty Jóźwiak Wicestarosty Pułtuskiego oraz Pana Jacka Zawiślińskiego Dyrektora
Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie utwierdziły w przekonaniu o wyjątkowej roli

i znaczeniu jubilatów w realizacji zadań systemu oświaty w skali lokalnej, regionalnej i
ogólnopolskiej.
Ufundowane przez Organ Prowadzący, a wręczone przez Sekretarz Powiatu Panią Katarzynę
Jankowską kosze upominkowe, naręcza kwiatów od uczniów-absolwentów szkoły ,
podziękowania, gromkie brawa i tradycyjne „ Sto lat”, to nie tylko miłe gesty pamięci, to
także potwierdzenie prawdziwości słów, słów charakteryzujących każdego z naszych
czcigodnych jubilatów: „ Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie
określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie”. Nie dziwi więc, że wzruszające słowa
wygłoszone przez Panią Marię Wróbel w imieniu wszystkich jubilatów na trwałe wyryły się
w pamięci uczestników spotkania: „ Dla mnie i dla innych starszych osób dzień 1
października 2021 r. staje się cezurą ostatecznie oddzielającą czas starej szkoły od szkoły
współczesnej. Wyrazem tego oddzielenia jest prawie pełna wymiana pokoleń nauczycieli i
pracowników oraz wymiana kierunków kształcenia, symbolem zaś- wystrój Szkoły; ani gorszy,
ani lepszy, po prostu inny, nadal piękny, mieszczący się jednak w kanonach i możliwościach
czasów aktualnych. Mimo to, my starsi nadal czujemy się , że jesteśmy w Naszej Szkole.
Zwracam się z apelem: Pielęgnujmy nadal pamięć o ludziach Szkoły Ruszkowskiego, o ich
pracy i dorobku, które przez lata budowały prestiż i znaczenie tej ważnej placówki
oświatowej”.
„ Ziemio ojczysta w Ciebie wrastam” – to tytuł innowacji, której celem jest określenie
ceremoniału szkoły, dopełnienie symboli jej tożsamości…, by szanować pamięć dni
minionych, utrwalać wartości wpojone przez pokolenia nauczanych i nauczających. Pamięć
jest naszym obowiązkiem- My pamiętać chcemy.
Uroczystość przygotowały: p. Marta Wójtowicz- Gajkowska, p. Dorota Sobocińska, p. Anna
Świerczewska.
W tym miejscu szczególne podziękowania składamy wszystkim osobom, które w jakikolwiek
sposób przyczyniły się do organizacji uroczystości. Wyrazy wdzięczności kierujemy do
czcigodnych darczyńców i sponsorów: Dyrektora Domu Polonii Pana Michała Kisiela,
Państwa Strzelczyk właścicieli restauracji „ Wielka Lipa”, Pana Damiana Boruckiego,
Państwa Wąsiewskich, Państwa Kachel, a także absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Cieszymy się, że wspieracie Państwo naszą szkołę i
zawsze można liczyć na Waszą pomoc.

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

