„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Po okresie przeżywania uroczystości jubileuszowych nadszedł czas podziękowania osobom, dzięki
którym 100-lecie szkoły zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii. Słowa podziękowania niech
przyjmą:

Sponsorzy za:
Wpłaty pieniężne:
Bank Spółdzielczy w Lubraocu
Czynszak Ryszard
Gralak Stefan
Jankowski Kazimierz – Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane „Rol-Bud” Lubraniec
Maokowski Kazimierz - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Petroman” Lubraniec
Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubraocu Marysinie
Paradzioski Emil - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Paradex” Lubraniec
Przybysz Helena
PZU Włocławek
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubraocu Marysinie
Rakowski Benedykt – Zakład Transportu, Handlu i Usług Osięciny
Dary rzeczowe:
Aleksioski Adam - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Ad-Al" Małgorzata Aleksioska
„ANIR-B” A. Rutowska i Spółka Jawna, Włocławek
Chlaściakowie Elżbieta i Marek
Dąbrzalski Wojciech
Departament Wychowania i Promocji Obronności w Warszawie
Jeronimo Martins Polska S. A. właściciel sklepów „Biedronka”
Paradzioski Ireneusz – Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna „Lubrapol” Lubraniec
Płaczkiewicz Agnieszka – Firma Handlowo – Usługowa Kaczeniec
Rodzice uczniów – ciasta

Tomaszewska Marzena i Zofia Gniewecka – Sklep Mięsno – Spożywczy S. C. Lubraniec
Wichrowski Wojciech - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Jagienka”
Wysocka Elżbieta - sklep spożywczy „Groszek”
Sfinansowanie druku gazetki jubileuszowej:
Lewandowscy Renata i Jerzy, Lubomin
Miastkowski Roman, Milżyn
Osioska Agnieszka, Brześd Kujawski
Szulc Mirosław, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Budmir”
Szulc Piotr, Lubraniec Parcele
Szulc Przemysław, Szubin
Pomoc w organizacji uroczystości jubileuszowych:
Becioska Ewa – druk podziękowao dla gości;
Kalinowski Roman – przygotowanie grochówki i bigosu;
Kowalewska Maria – wykonanie obrazów z wizerunkiem budynku szkoły;
Kubiak Roman - ofiarowanie tablic pamiątkowych i wykonanie na nich napisów okolicznościowych;
Mieszkowski Krzysztof– ofiarowanie dębu;
OSP Zgłowiączka – organizacja ruchu, zabezpieczenie terenu przyszkolnego w czasie trwania
uroczystości;
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej – w szczególności pani przewodnicząca
Barbara Kamioska oraz panie: Aneta Czarnecka, Maria Grabczyoska, Aneta Góralska, Małgorzata
Nieznaoska, Aldona Olakowska, Anna Pawłowska, Genowefa Włódarzewska, Wiesława Wrzesioska za
przygotowanie posiłków;
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – bezpłatny druk jubileuszowej publikacji
książkowej;
Rada Pedagogiczna:
Bernaciak Elżbieta – pomysł i przygotowanie części artystycznej oraz ”Sali wspomnieo”;
Jarooski Dariusz – opieka nad pocztem sztandarowym oraz czuwanie nad uczestnikami Zjazdu
Absolwentów;
Kapelioski Adam– prowadzenie pierwszej części uroczystości, przygotowanie krzeseł oraz robienie
zdjęd w trakcie uroczystości;
Kordylak Jadwiga – przygotowanie identyfikatorów dla absolwentów, przygotowanie oraz wydawanie
kompletów pamiątek jubileuszowych;
Ks. Kamioski Krzysztof – przygotowanie liturgii uroczystej Mszy Świętej oraz robienie zdjęd w trakcie
uroczystości;
Lewandowska Halina – przygotowanie sali nr 6 do przyjęcia gości;
Lewandowska Małgorzata - przygotowanie części artystycznej oraz ”Sali wspomnieo”;
Marcioska Wioletta – opieka nad najstarszymi absolwentkami oraz pomoc przy dekorowaniu stołów
szwedzkich;
Mętlewicz Iwona – przygotowanie procesji z darami oraz przygotowanie stoiska z ciastami i opieka
nad nim;

Mieszkowska Jolanta – projekt graficzny wszystkich jubileuszowych pamiątek, monografii szkoły,
zaproszeo, plakatu, promocja uroczystości na szkolnej stronie WWW, robienie zdjęd w trakcie
uroczystości oraz przygotowanie stoiska z ciastami i opieka nad nim;
Orlioska Aleksandra – autorka pierwszej wersji publikacji;
Prokopiak Katarzyna – pomoc w przygotowaniu podziękowao dla gości;
Rewers Agnieszka – przygotowanie występów artystycznych uczniów, przygotowanie stoiska
z chlebem ze smalcem i opieka nad nim oraz zamówienie kwiatów i posadzenie roślin ozdobnych na
terenie przyszkolnym;
Szulc Małgorzata - prowadzenie pierwszej części uroczystości oraz przygotowanie gazetki
jubileuszowej;
Terechowicz Witold – dzięki jego staraniom do skutku doszedł występ Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego;
Twardowska Magdalena – pomysłodawczyni przedsięwzięd ( wykonania pieczęci jubileuszowej, kartki
pocztowej), zamawianie i zakup wszystkich pamiątek jubileuszowych oraz przygotowanie sal nr 5 i 31
do przyjęcia gości;
Wróblewska Jolanta – pomoc w przygotowaniu identyfikatorów oraz czuwanie nad uczestnikami
Zjazdu Absolwentów;
Żuraoska Magdalena - przygotowanie występów artystycznych uczniów, przygotowanie stoiska
z chlebem ze smalcem i opieka nad nim oraz zakup kwiatów i roślin ozdobnych i posadzenie ich na
terenie przyszkolnym;
Pracownicy administracji i obsługi:
Ciska Aneta – pielęgnacja i porządkowanie szkoły oraz terenu przyszkolnego;
Lewandowski Jerzy – pielęgnacja i porządkowanie szkoły oraz terenu przyszkolnego;
Mikołajczak Joanna – pielęgnacja i porządkowanie szkoły oraz terenu przyszkolnego;
Polichowska Danuta – opieka nad gośdmi jubileuszu;
Sobczak Jolanta - opieka nad gośdmi jubileuszu
Wróblewska Anna – pielęgnacja i porządkowanie szkoły oraz terenu przyszkolnego.

Marek Kaźmierski

