65 lecie Wareckiej
Pierwsi uczniowie w naszej szkole pojawili się 1 września 1951 roku . Była to wtedy
Zasadnicza Szkoła Elektryczna a jej pierwszą siedzibą był budynek przy ulicy Kilińskiego
109.
7 października 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole jubileusz 65 lecia.
Z dumą i radością przyszliśmy na tą wyjątkową uroczystość.
W pięknie udekorowanej zdjęciami obrazującymi aktualne życie szkoły zasiedli nasi
uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz wielu wybitnych gości.
Zaszczycili nas swoją obecnością Wiceprezydent Miasta Pan Tomasz Trela, Dyrektor
Wydziału Edukacji Pan Krzysztof Jurek, Dyrektor OKE Pani Danuta Zakrzewska, Dyrektor
ŁCDNiKP Pan Janusz Moos , Dyrektor WODN Pani Elżbieta Maciejewska-Stolarz oraz byli
dyrektorzy szkoły, dyrektorzy innych szkół, przedstawiciele współpracujących z nami firm.
W oficjalnej części uroczystości Pani Dyrektor wręczyła odznakę „ Przyjaciel Wareckiej”
panu Rafałowi Filipowskiemu prezesowi i właścicielowi firmy F&F.
W dalszej części nastąpiło podpisanie umowy patronackiej z firmą Schindler Polska którą
reprezentował Pan Dyrektor Jarosław Grzywaczyk. Umowę podpisano przy udziale Pana
Prezydenta Tomasza Treli.
Pani dyrektor Dorota Stefaniak wygłosiła wspaniałe przemówienie na które sala reagowała
bardzo żywiołowo. Głos zabrali też zaproszeni goście podkreślając szybki rozwój i sukcesy
szkoły w ostatnich latach.
Prowadzący Pan Leszek Brych przekazał mikrofon młodszemu koledze Damianowi
Mikołajczykowi do poprowadzenia części artystycznej. „ Zwykła historia niezwykłej szkoły”.
Na bazie wydarzeń historycznych w szkole pokazano tło historyczne poszczególnych dekad
obrazują to utworami charakterystycznymi dla danej dekady.

Ta część też była bardzo udana. Można to było zobaczyć po reakcjach zaproszonych gości.
Na zakończenie był poczęstunek na którym usłyszeliśmy wiele pochwał od gości. Byliśmy z
tego bardzo dumni.
Trzeba jednak podkreślić, że nie byłoby takiego sukcesu bez olbrzymiego zaangażowania
pani dyrektor Doroty Stefaniak. Miała też do dyspozycji zespół ludzi którzy poświęcili
mnóstwo czasu i ciężkiej pracy. To zaangażowanie szczególnie było widoczne ze strony Pani
Oli Buzar i Pana Damiana Mikołajczyka wspieranych zdecydowanie przez Włodzimierza
Kmiecika.
Ciekawą prezentację z tej okazji przygotował Włodzimierz Drewnowski.
Pozostało nam tylko czekać na następną uroczystość 70 lecie.
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