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Ta wiadomość… przyszła do nas nagle… niespodziewanie… i dogłębnie nami
wstrząsnęła… Przyjęliśmy ją z ogromnym bólem i żalem… Ogromny smutek
i niedowierzanie to uczucia, które od sobotniego poranka towarzyszą nam wszystkim…
i jeszcze na długo w nas pozostaną …
To nie tak miało być …Aniu! W środę, kiedy po skończonych lekcjach wyjeżdżałaś
ze szkoły, nic nie wskazywało na to, że za kilka dni przyjdzie nam Ciebie pożegnać…na
zawsze!
Pani Ania, Pani Profesor z Zespołem Szkół w Chodlu związana była od 2008 r.
Wspólnie rozpoczynałyśmy tę pracę i prawie nieprzerwanie trwała ona aż do ubiegłej
środy…
Ania

była

pogodnym,

dobrym

człowiekiem,

wspaniałym

nauczycielem

i wychowawcą… Niezwykle pracowita, poukładana, pedantka w każdym calu, elegancka,
dobrze ubrana, z nienaganną fryzurą, gustownie dobraną biżuterią, apaszką…
Była silną i mądrą kobietą … ale przede wszystkim była skromnym człowiekiem….
Kiedy w październiku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, powiedziałam, że przyznaję jej
nagrodę dyr. szkoły za trud, zaangażowanie, pomoc… - nie kryjąc wzruszenia, z uporem
maniaka, próbowała przekonać mnie, że jej się nie należy, że nie zasłużyła…że ktoś inny
powinien dostać…
Ania potrafiła z każdego, nawet najsłabszego ucznia wydobyć to, co w nim
najlepsze i udowodnić, że stać go na więcej, że może…, że potrafi… i nie odpuszczała...
dając kolejną szansę na poprawę, na lepszą ocenę…
Była niezwykle wymagającym nauczycielem. Wymagała od uczniów, ale przede
wszystkim wymagała od siebie! Zawsze przygotowana do lekcji, z pakietem dodatkowych
materiałów dla każdego ucznia…
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Dziś w imieniu Swoim, byłych dyrektorów, całego Grona Pedagogicznego,
wszystkich byłych i obecnych nauczycieli, nauczycieli-emerytów, pracowników szkoły,
rodziców, wychowanków, absolwentów i uczniów Zespołu Szkół w Chodlu - chcę Ci,
Aniu, podziękować za wszystkie wspólnie spędzone lata, za przeżywanie z nami dobrych
i złych chwil, za pogodę ducha, jaką zarażałaś nas wszystkich, za Twoje dobre słowo, które
motywowało do działania, za ogromną pracę i trud, jaki każdego dnia wkładałaś
w budowanie technikum budownictwa w Chodlu.
Dziękujemy za to, że byłaś, że mogliśmy Cię poznać, pracować z Tobą, że mogliśmy
czerpać z Twoich życiowych rad i wskazówek…
Będzie nam Ciebie, Aniu, bardzo brakować…Twoje odejście to dla nas, całej
społeczności Zespołu Szkół w Chodlu, ogromna strata… I choć bardzo trudno pogodzić się
z Twoim odejściem, to wierzymy, że widocznie Pan bardzo Cię u siebie
potrzebował…tam…na górze….
Łącząc się w bólu, składam Synowi Piotrowi, Rodzinie, Znajomym i Przyjaciołom
ś.p. Anny wyrazy głębokiego współczucia.
Nich Bóg ma Cię w swojej opiece…Spoczywaj w pokoju…Aniu…

Agnieszka Maj
Dyrektor Zespołu Szkół w Chodlu
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