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Dziękuję...

Nie dla nagród się pracuje nie dla chwały
Lecz by dzieci coś wiedziały coś umiały
By świat stanął przed nimi otworem
By reakcja na zło była w porę
By się chciało naszym uczniom chcieć
By wiedzieli że być piękniej niż mieć
By umieli cieszyć się chwilą
Żeby z nami miło Im było
Szkoła dla nich niechaj drugim domem
Nasze trudy niech idą w tę stronę
I w zasadzie to najważniejsze
A nagrody to sprawy są mniejsze
Chociaż ukryć się nie da zupełnie
Że jest radość i w tobie i we mnie
Gdy doceni ktoś twe starania
Bez nacisku i wymagania
Nie dla nagród pracujemy tak sądzę
Satysfakcja zawsze wyżej niż pieniądze
Ale gdy ktoś twą pracę szczerze uszanuje
Słowo jedno się nasuwa najprostsze DZIĘKUJĘ.

Jolanta Wojdas
naucz, i dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dziewkach

Te piękne słowa, które sama napisała Jolata Wojdas zawsze przyświecały jej w pracy i codziennym życiu jako człowiekowi, jako nauczycielowi i
wreszcie  jako  dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej  w  Dziewkach.  Właśnie  w  piątek  21  grudnia  2007  r.  była  możliwość,  aby  osobiście  jej
podziękować za wieloletnią pracę na stanowisku nauczyciela i dyrektora szkoły. Z dniem 31 grudnia 2007 r. Pani Jolanta Wojdas przechodzi
na wcześniejszą, a naszym zdaniem na zbyt wczesną emeryturę. Pośród wielu osób, które osobiście chciały podziękować Pani Jolancie Wojdas
byli Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz zastępca Tomasz Sadłoń, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara
Bochenek oraz duża grupa przedstawicieli zakładów pracy, z którymi miała możliwość współpracować Pani Jolanta jako dyrektor. Wiele osób
nie związanych z zakładami pracy przybyło aby podziękować za wieloletnią współpracę. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z uroczystości.

Red.
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