
Członkowie koła polonistycznego 
zapytali rodziców uczniów, jaki tekst 

wpisaliby na laurkę z okazji 
25 – lecia istnienia 

Szkoły Podstawowej nr 12 
im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie.
W ten sposób powstał koncert życzeń, 

którego najciekawsze fragmenty 
prezentujemy.

Projekt graficzny i wykonanie: 
Ewa Kubiak

Autorka prezentacji dziękuje:
- rodzicom za życzliwe podejście do uczniów 

przeprowadzających sondaż;
- byłemu absolwentowi szkoły – Tomaszowi Kubiakowi

za udostępnienie zdjęć kwiatów, które utworzyły 
wielobarwny bukiet.  





Kochana Dwunastko!
W tym roku obchodzisz 25 – lecie swojego istnienia. To 

piękny jubileusz. Dziękujemy Ci za to, że nasze córki mogą 
uczyć się w Twoich murach. Dziękujemy za duży wybór 
kółek zainteresowań, liczne konkursy, za wszechstronny 

rozwój i opiekę. Nasze dzieci czują się u Ciebie dobrze 
i bezpiecznie. My też uczęszczaliśmy do „Dwunastki”. 

Wiemy, jak wspaniali są tutaj wszyscy pracownicy. 
Poświęcają czas i serce każdemu dziecku. Wspólnie bawimy 

się na majowych festynach. Z okazji wielkiego święta 
życzymy Tobie dalszych, pięknych lat, nowych sal, 

nowoczesnego sprzętu, dobrych pracowników i grzecznych, 
pilnych dzieci. Sto lat!!! 

Artur i Justyna Skowrońscy



„Życzymy Ci szkoło w dniu święta twojego, 
by nikt nie żałował czasu spędzonego,

bo każdy po latach wniosku się doczeka,
że to najpiękniejszy czas w życiu człowieka.”

Wszystko było nie tak dawno temu, a minęło 25 lat od chwili 
powstania Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie.

Z tym faktem wiąże się wiele ciekawych wydarzeń, miłych 
i ważnych chwil, które dzisiaj są już wspomnieniem. To 

święto całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim tych, 
którzy dokonali starań, aby kształcić i wychowywać wielu 

młodych ludzi. Mówi się, że wykształcenie jest 
najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać 

dziecku. Z okazji jubileuszu Waszej szkoły chciałabym 
podziękować wszystkim tym, którzy wspomagali mnie 

w wychowaniu mojego dziecka. Za każdy uśmiech, pogodną 
chwilę, dobrą radę, troskę i wspaniałe wspomnienia.

Bogusława Jopa



Pracownicy dbają także o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu 
w szkole. Placówka proponuje także szeroki wachlarz zajęć 

dodatkowych, które umożliwiają rozwój zainteresowań uczniów. 
SP 12 już od 25 lat, z każdym rokiem, stara się pracować na jeszcze 
wyższym poziomie. Jako rodzic  jestem z tego bardzo zadowolona.”

Beata Połatyńska

„Szkoła, do której uczęszcza mój syn jest placówką przyjazną dzie-
ciom. Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów. Dostrze-
gają w nich talenty, które starają się pielęgnować. Słabszych moty-
wują do nauki, oferują im swoją pomoc, współpracują z rodzicami. 



„Dzięki         mądrości 
i determinacji nauczycieli 
pracujących w szkole mogę 
liczyć na bezpieczeństwo i pełne 
zadowolenie z nauki mojego 
dziecka.”

Sylwia i Paweł Walczak

„Z okazji jubileuszu 25 – lecia powstania szkoły chciałabym
złożyć podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy

podjęli trud edukacji kolejnych pokoleń uczniów. 
Życzę dalszych sukcesów i kolejnych jubileuszy.”

Beata Stankowiak

„Podziękowanie 
za wspaniałą organizację 
i za solidną edukację…”

Małgorzata Kowalska



„Składam serdeczne podziękowania i życzenia z okazji 
25 - lecia szkoły. Jestem wdzięczna za każdą pogodna chwilę 
tutaj spędzoną, za każdy uśmiech skierowany w moja stronę, 

za każdą radę, którą teraz w moim dorosłym życiu 
wykorzystuję i przekazuję również mojej córce (…). Jestem 

wdzięczna za przekazywaną jej wiedzę, wskazywanie 
perspektyw, darzenie sympatią, wspieranie w trudnych 

chwilach. Zawsze powracam do wspomnień z lat szkolnych 
z wielkim sentymentem. Dlatego w tym najważniejszym dniu 
Waszego jubileuszu życzę jeszcze dużo zdrowia, cierpliwości, 

wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia 
z uczniów”                                      Beata Kaźmierczak



„Gratuluję jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 12 im. prof. 
Adama Wodziczki w Gnieźnie. Jestem dumna, że moje dziecko 

może kultywować historię szkoły oraz życia patrona. 
Inne placówki oświatowe powinny brać przykład z Waszej. 

Chcę podziękować wszystkim nauczycielom za trud włożony 
w naukę córki. Życzę wielu sukcesów na polu zawodowym i 

kolejnych lat wspaniałego rozwoju.”
Beata Dimmich 

„Z okazji 25 – lecia Szkoły Podstawowej nr 12 życzę
wielu sukcesów Waszych uczniów w różnych turniejach,
konkursach i zawodach sportowych oraz tak profesjonalnej
kadry pedagogicznej i nowoczesnych metod nauczania jak
również indywidualnego podejścia do każdego dziecka bez
względu na jego uzdolnienia”.

Dariusz Rzepka



„Życzę dalszych
sukcesów na następne
lata, aby nasze dzieci 

wyrosły na porządnych, mądrych
ludzi. A wszystko dzięki Wam, 

drodzy Nauczyciele, i Wychowawcy, 
więc wszystkiego najlepszego na 
dalsze lata w tej pięknej szkole.”

Agnieszka Janusz

„Wielu sukcesów na 
drodze dydaktyczno –
- wychowawczej 
Dyrekcji szkoły
i Nauczycielom 
życzą  

Jasińscy”

„Życzę dalszej efektywnej 
pracy w szkole, która cieszy 
się dobrą opinią.”

B. Sobczak



„Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć 
minione, zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je 

porządkuje, czasem dodaje blasku, jednak dźwięk szkolnego 
dzwonka przywołuje ponownie te chwile. Z okazji 25 – lecia 

istnienia naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 12, 
w imieniu własnym i uczniów składam gratulacje i serdeczne 

podziękowania Gronu Pedagogicznemu za ogromny wkład 
w naukę i wychowanie dzieci. Jubileusz ten niech będzie 

powodem do dumy i zadowolenia. Życzę dalszych sukcesów 
zawodowych, wytrwałości w wyznaczaniu dalszych celów  

i zadań a przede wszystkim cierpliwości w realizacji 
zamierzeń.” 

Barbara Mikołajczyk

„Składam 
najserdeczniejsze 

życzenia 
dalszych 
sukcesów 

w nauczaniu 
i realizowaniu 

planów
przez kolejne 25 lat”

Agnieszka Kazmucha



„Dorobek tej 
szkoły jest dobrem 

wspólnym jej Dyrekcji oraz
nauczycieli, którzy tworzyli
życzliwą i przyjazną atmosferę 
uczniom i ich rodzicom. Pragniemy 
podziękować i przekazać wyrazy uznania za  

trud i zaangażowanie włożone w wykształcenie 
wielu pokoleń uczniów.”

Karol i Marzena Szuba

„Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nasze dzieci mogą 
korzystać z wiedzy nauczycieli pracujących w tej szkole. 
My ze swej strony dokładamy starań, aby nasze pociechy 

przychodziły na zajęcia dobrze przygotowane i pragniemy, 
by nie stwarzały problemów wychowawczych.”

Agnieszka i Tomasz Tylerscy



„Skarbem człowieka i narodu są jego ślady 
na ziemi.” (H. Sienkiewicz)

Z okazji jubileuszu 25 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej 
nr 12 im. prof. A. Wodziczki w Gnieźnie składam gratulacje 

wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom, życzę 
także wielu sukcesów w pracy zawodowej i nauce. 
Absolwentom szkoły dużo wytrwałości w dążeniu 

do osiągania wyznaczonych celów życiowych 
i zawodowych.

Renata Jarzembowska



„Bardzo cieszymy się, że nasza córka, a od 1 września również 
i synek, mają możliwość uczęszczać do tak renomowanej 

szkoły, jaką jest Dwunastka. 
Jesteśmy przekonani, że zarówno warunki lokalowe

jak i wykwalifikowana kadra pedagogiczna przyczynią się do 
odpowiedniego poziomu edukacji naszych dzieci, co zaowocuje 

w przyszłości.”
Monika i Sbastian Szrejter

„Owocnej 
pracy przez 

następne 
25 lat, 

wspaniałych 
dzieciaków, 
dużo radości 
i satysfakcji 
z zawodu!”

Stały bywalec 
festynów 

w SP 12

„Życzę 
więcej takich 

okazji do 
świętowania”

Gość festynu



Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne

i cała społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 12
dziękują wszystkim 

rodzicom i przyjaciołom 
„Dwunastki”, którzy 
zechcieli przekazać  te 

piękne myśli i życzenia na 
ręce uczniów z koła 

polonistycznego. 
Zmuszeni byliśmy 

dokonać wyboru tekstów, 
ale ten wielobarwny 

bukiet, który ostatecznie 
został ukonstytuowany 

podczas XIV festynu 
szkolnego, pozostanie 

piękną pamiątką 
z obchodów 

jubileuszu 25 – lecia 
szkoły.

Gniezno, 21 maja 2011 r.


