
Qdni (D)le(lor Jofantu AuL

Qg[a Ae[agogirzna, qgna qpdzirht),'Uczniowit
Zes?otu SzL6{ Qonatrgintnazjahycfi nr 2
in. ffli&.otajd l(gpenifot w Sicdhach

Kio nie sznnr4e i tb .ehi seojej
plzeszfadci
ten nie jest Bo[zien szacunfut,
telaZ icjszoid ani pf.twd [o pnlszfoici'.

J6afaitsu[sft

' ) uroczlstlrn tDniu luhifeuszu 9l-bcia Zespofu 5z416[ Aonatgimnazjafrycfi nr 2
iru. liliQgtaja 1(opemi.fuL w Siedlcach 4in"4C "o 

rgce {Pani Q}1re?lor s{owa uznani.o
i podzi4fun'anin do wszyst{tfr Qai.stwa za pottnlmanie wiefo[etnicj tra[ycjt, przlczlniaj4qtcfr
sig [o odgrywada przez szFgtp znaczqcej roti w, )as4m mieicie i regionie.

Zar6wno przeszfoi( ja$, i *rainiejszoi1 szQgly n arychowanie w tucftu umitowania
Ojclzry i poszanowania foroifur poprzednicfi pofubi, praca naf fuzta{towanbm
najwa2niejszlcfi i.teafow i nitprzemijaj 4qcli warto ! ci.

Aoro,e&tej 52fu,8 jest to,rem wsp6[n7m rDyefuora, ltt'auczlciefi, futfzic6w, ,Uczni6w

i fl 6soh.unt6ul Jesteicie raen, poniawaL mimo przeruijanio jest coi, co [4c21 n6ran1cfi tutaj
n{o[ycfr fud2i Lqczq prze4te w sz?,gfe fata, przefutzane u procesie u2cfiowanin wartoici
eryczne i o|lwatetsftiz oraz mfotzieicze i[eat1 i wspornnieria.

!{a przestrzeni fzitsi4tQgw fat swojego fun?gjonowania Sz4gta na nwafe wros{a
w fuajo|raz lrodowisfuL tofuttnego. fuury Zespodu SzR"o{ rPonafgimnazjatnlcfi. nr 2 opuici{o wicfu
fi\sohuentfuu, ft16r21 wnosik i umosz4 wfrtaf w fuztaftowanie o1fiza ,patej ojcz1zn1". Azieje
sQ to w r6in1cfr a)minracfi: w samorz4fzie, w oiwiacie, w zaf,lafacfr prac1, we wfasnlcft

frmach. Lu[zie Ci sutoj4 postaw4, prac4 i fziafafnoiciq fowotz4 tego, 2e n SzFgt[a [a[a
im so[itne posnu2 zar1wno w nauce, atlcfi,owaniu ja{i oso1i,stej zaro[noici,

Ctrekji i Qronu Qedalogicznemu !,|tczg wie[u su|ges1w oso\istlcfi i zawodoaych,
zadowofenia z co[ziennej pracl z mdo[ziciq ratoici, jaQq [aje rozwijanie moL[iwoici
poznawczlcfr uczni6w, roz6u[2anie ich wra2tiwolci, samodzic[noici i ofpowb[ziatnoici,
zai cafej spofecznoici sz{okej - fu gofnie reprezentowafa Imi4 SzFo$ i ct\afa o jej fionor

,rLazowiac 4i Kwtor O,iwi4tJ

tDomta gor(o{mtsfut

Sbdfte, 3 paztziemik! 2015 t



Nie jest spruwq malej wagi uczynit jasnym to,

co z raaji srpych wloiciwoici pozostaje

zasloniete grubq m9l4 niewiedzy.
Mikolaj Kopemik

Z okazji piekncgo jubileuszu 90-lccio Szkoly

skladamy najserdeczniejsze gratulacje i iyczenia wszelkiej pomyilnoici.

Ten szczegolny dziefijest doskonal? okazjL do podziQkowafi

dla wielu pokobrt nauczycieli siedleckiego "Ekonomika".

Przez lata Partstwo wytr.l'tala i k onsekwentna praca przyczyniala sig

do kszLaltowania osobowot:ci i charakter6w uczni6w, Odpowiedzialno4.

za intelektualny i emocjonalny rozw'j mlodych ludzi oraz pnygotowanie ich

do podejmowania mqdrych i rozsqdnych decwji w doroslym zyciu

bylo dla Paristwa zawsze najwyZszq waftoiciq i zowodowym powolaniem.

Spolecznoici Uczniowskiej ,yczymy aby czas spqdzony w Szkole

byl wyjqtkowy i na dluga zapisal sie w Waszej pomieci.

Niech szkolne lota bgdq dla Was pozytywnym i radosnym doiwiadczeniem,

d eterminujqcym dalsze 2yciowe wybory.

Jesteimy ptzekonani, 2e dzisiejsze uroczystoSci polqczone z V Zjazdem Absolwent6w

bedq dla PartsMa niezwyklym i niezapomnionym przeiyciem, pelnym osobistych

wspomniefi i wzruszajqcych spotkai po latach.

Siedlce, 3 paidiemika 2015 r.
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AZOVIA TNNowACYTNA szKoL.A wYzsz^

Siedlce, dnia 3 paldzretntka 2015 x.

Szanowna Pani

Jolanta Duk
Dyrektot Zespolu Szk6l Ponadgrmnzjahych
nr 2 im. Mikolaia I{opernika w Siedlcach

Szanowna Pani Dyrektor,

DzigkujE za zaproszenie na Uroczysto6ci Jubileuszowe 90Jecia Zespolu
Szk6l Ponadgimnz jalnych nr 2 im. Mikolaja I(opemila w Siedlcach.
W imieniu wlasnym, jak r6wniez calej spoleczno6ci akademickiej
Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoly WyLszel z siedzib4 w Siedlcach
sktradam na rgce Pani Dytektot gratulacje za podttzympvanie wieloletniej
tradycji edukacji ekonomicznej, rzetelne wykonywanie zadait
wychowawczych, a tak2e roli jak4 szkola pelni w nas4tn regionie.

Jubileusz to czris wspomnieri i refleksji, to r6wnie2 powr6t my6lami
do ludzi, kt6zy twotzyli histotig tego miejsca otaz ptzyczynit si7
do powstania jego dorobku. W dniu dziewiptdziesrqtel toczniLcy
dziatralno6ci dydaktyczno-wychowawczej szczeg6lne'r,/yt^zy lznatrla
kierrrjq w st{one wszystkich os6b, kt6te na przestuzeni lat swoim
zaar.gazowar.ie:,r', kteatywn4 postaw4 i tw6tczym talentem pedagogicznym,
pomagaly pokolet.riom uczni6w wybra6 wlaSciw4 dtogg zawodowa, Zyczg
dalszych sukces6w, wytrwalo6ci, skutecznoici wptzekazywaniu tzeteL.rej
wiedzy, dzieleniu sie swoim do6rviadczeniem zawodowym
otaz ksztatrtowaniu, tak niezbgdnych dzi6 kompetencji spolecznych,
a takze tado{ci i pomydlnoSci w zyciu osobistym.

Niech zacny Jubileusz Szkoly wpisze do jej historn kolejn4 wartoiciow4
kattq. Wszystkim uczniom i absolwentom 2ycz9, aby nastgpne rocznice
byly bogate w ciekawe do6wiadczenia. Jesten ptzekotata, 2e pozwol4 one
na kontynuacj€ podjgtych fu2 dzia.\ai oxaz teah.zacjE no*"ych
ir.rnowacf nych przedsigwzig6

W imieniu spolecznodci Collegium Mazovia, z wyrazami szacunku



..." Idzbsz yzez iwiat i iu,iatu
fajesz fuztah przez swoje czltE'...' Stanirlnu Wspialiskj

Lryl gRfl,r)tnNII{Y
z okazji Jubilewszu 9)-lecia istnienia

,EKoNorvlIKA'
Z.e sp o {u S z L6 { 8o nndginmazj a h) c fr nr 2

w Sicdhacfr

W imie a ulasnln oraT pracownikrlw [VjtdQalu
Maqowierkiego S amotT4dowego Certnn Dorkowleria Naacptcieli u S iedlcach

skladam vrduTre gratula/e' Dltre kqi, Cqfu kon Radlt Pedagogiqalj,
Rod41nn, Uqrion i vrrynki,/l U/a, khirry pr4tcgtnili rip

do Torgati7owania dii/qego Swigta.
IVaqa STkola, to qkola qpqet{oitia, a qararyn bogata a pr4tt{oif.
Oiwiatajen ixwe@i4, khira ?r7)nai n4uieksTe yytki qaniwna noralne,

jak i ruateiahe. Na ?tWrbxe i ddeuicidZierieriu lat wegofankl/orcwaxia
Spkola Wasqa na tnuale wrasla u kryiobraqlmdouiska lakalnego.

W ounie spoluqnl @nuje uaqne ni/ve uinld plauiwek oiuiatoqtch.
lvlchowala i rytkqlalcila wie/.e pokolefi, kt1ryrh repreryxtanci Tajnuj4 d71i w1nkie

po\yde gllecpxe p imdowisku bliqs4tn i dakryn.
Do wtrystkich Pedagoglw kierujg gor4u oua podTjckowania qa trud wloiotyt

w wltksqtaherie i wltchoaanie wiela pokolerii nkdlch Polakdw
Morycie b1l Paishuo danni ry wajgl praE i ciet4ti sig srkusani wlchowankdu.

Zlqg ca@ Eoleqnaici qko/n{, fut godnie npreqentowala
SwojaSTkolp, r7gteln4prac4 i rcak4prptcryniala ig doj/ ro<kwita

i p<rortu <txac<eflia tu indowiska lokah1tn.

Z wyaqami tqacanku
'Nttowtu4,

ubtzatu pp9y u sitdtrarh
a/',/'

QragfuSobiczeosS4r
\ /

Sittke, 3 pdZ[zizmi*g 2015r



MIEDZYZAKLAINWA KOMISJA PRACOWNTKOW
-!l- oswrATy Nsz'z,sounARNosa NR 2E 64

SZ. Pristwo

Jolanta Duk
Dyrelitor ZSP nr 2

w Siedlcach
Grono Pedagogiczne
SpdecznoS( Szkolna

Mi@ryzthhdowa Komisia I{R 2E6'{ Prucownih.dw Ofwiaty
NSZZ ,,SolidamoSd" ttt Siedlcaeh z oka4ii Jubileasat g0-lecia

Zespoht Szkll Ponadginnazjalnyeh m 2 w Sieilcach gatuWe
Dytekcji, Gmw Pedagogicznen a Uqniom wysokiego poziorflr
nuczgniq ktity poaoala zaliwd ,,Ekotmmik" do gtona
nqilqsrych sz.kll na Mazowsa4 znakomicie ptrygonwuiqcych do

fi eta we wqfilaesnym Swieeit

VyaZarry slowa uannia u gO-ldniq prucQ vsqstkim
pracownilam sz,holy, vierq, te fiad i po$wipcmie poustanie
w panneci Och wobec Hdrych petnifr penasogiqnqfuW&

Uczniom pagnierry $cryC aby caili sk o@owie&ialni
za swdj rcwdj i potr@E ilobrze zqlanawat swoi4ptqsdosL

Siedlce, &ria 3 paf,dziernika 2015 roku.
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I LICEUM OGOLNOKSZTAI.CACE
im, BOLESLAWA PRUSA

a8-110 SIEDLCE, ul. Floriaiiska 14, kL 25 794 31 50; /Ax. 25 794 34 51
www.prus.siedlce.pl e-mail: liceum@prus.siedlce.pl

Sz. aani tDyreftnr I otaflta 0u&
S z anoww Rq[o tPe [ago giczna
'Oczniowip iX,6sotwenci, q7[zice i ez$acizte
Zespotu Szftgl tPonatgrt rnazjabcn nr 2 w Siedlcacfi

Szanowri Qaistwo, Zup6t Szfof Qonadgimnazjatnlcfr nr 2
w Sie[hacfi fontyuuje trat{1cje najstarszlclt szf,g[ w reginnie. Swiptowanl
przez Spofecznoi| SzQgtn4 ju|iteu"sz 90 fat tworzenia histoii SzFgQ jest
o{azj4 [o z[oienia Ayekgji Sz?gt1 oraz wsqstkim Sracownifom, a ta?,je
I)czninm i oso6om w innl spos66 zwi4zanlm ze SzRg[4 ju\ifewzowlch
gratufacju 2yzei i po[zipfotwai za pracp.

Jest mi niezmicrnie mi[o, jafo oso|ic Lierujqcej szR"o{4 o pofobn1cfr
tradlcjacfi z[o21i tPaistwu z ofoLzji Ju|ifeuszu najserteczniejsze gratufacje
i Z1czenia.

Zlczg Qan Ayeklor i Ws4*ftim Qracownifum ,,lEfrgnomifor" su?ges6w,
urytrwa[oici w pe{nieniu swojej nisji oraz wszetQi.ej pomlifno{ci w ilciu
osoiistlm. Qroszp przljqt wyazl szacunfur i uznanin ila praq, R!6ra jest
niefatw4, d wymaga szczeg6fnlcfr pretlspozlc;ji i, czgsto, poiwfucenia. Z1czg.
a61 ta praca przlnosifa Qa.ist'tuu saQsfakgjg, uznanic i szacune( ucznifw
i a6sohtent6w oraz cafego lrodowisfot,

Qratufujg catej l{a[rze Qettagogicznej w1sofuicfi
z m[o[ziez4, wy5zninnlcfi uczni.6w oraz fauredt6,u)
futnfutrs6w.

efefrj6w pracl
r6znego rottzaju



'trlierzg, 2e cPaistwa praca zaowocuje frgfejnlmi osi4gnipciami
pracowni1gw, uczniiw i a6soh.tent6w aoFgnanin te z pewnoici4 wz6ogac4
fotlchczasowl '[orobek, SzR.oQ oraz w istotny spos66 prryczyni4 sig [o
rozwoju foIinsta Siertbe i regianu

!,{ajfepsze Zlczenia prze?gzujg tafr,je uczniom. ${au1g w 'lej Sz{"ob
wz\ogaca 9/as o cenn4 wie[zp i umiejptnoici, a tafr,ge przlgotowuje Was
fo fonrynuacji nau?i na stutiach w12sz1ch i praE Zawofowej. Qratufujg
Wam nau?jw'fej Szfr-ob i 21c29 jej ufuticzenia oraz Fgntlnuacji tafszej [rogi
|lciowej fr,16ra prqnizsie Wam spetnienie oczeftiwai zwi4zanlch'
z prrysz{oici4. Wiuzg, 2e osi4gniecie zamierzone cefe wyR.or4stujqc w pe{ni
mo2fiwoici zto|lwania tu wicttzl i umbjgtnoici.

RQttzbom, fi.\sohpentom i Qrzljaciotom SzR.ofi sR-{a[an pofzQfuruanit
za fonstrukllnune zaanga^owanie w spraury SzFgfi i wsz)stkim (PLlistwu

ilczg wietu powot6w [o rar{oici, zafowofenirt ze wsp6fprac1 ze szfofq oraz
prywdtrycfr i zawo[ow1cfi sufu:es6w,

Cafej spotecznoici szfuttnej oraz wszlstQim uczestnifotm cBenefsu
i inrych Ju|ifeuszowlcfi 'Oroczlstoici przefuuujg utyazl szacunfut. i tlczenit
wszetQbj pomlifnoici. Zlczg hl/sry*frim, afu Egfejne kta SzRgt1 61{1 coraz
6ogatsze w su?gesl i potwirrtza[1 wlsofrie osi4gni4cia uczni6w
i a6so h.uent6w 'fego Zespotu Szkgt

z powazonxem
[1refr1or I LO im. E. cPnua w Siefbacfr.

An[rzej t(opiee17
,: / ,/t
!M.(

03,10.2015 r.
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%,o*ni"nia to wieczne i bezbenne skarbg,

kt6re podqinjq z nami przez cale igcte.

@

Szanowna Pani

- Jolanta Duk
Dyektor

Zespolu Szk6l Ponailgimnazjalnych Nr 2
itn. Mikotaja Koperniha w Siedlcach

i Pracownik6w

ia osiqgnigt

niezapomnfu.ychi
I

-frKt
@atulacWry

Z okazji obchoilrcnego jubileuszu 9}-Iecia istnienia Zespofu Szk6l
Ponailgimnazjalngch Nr 2 im. Mikolaja Kopernika w Siedlcach proszq
przyjqt od calej spoleczno1ci szkolnej Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach najserdecndejsze gratulacje
oraz slowa szacunku i uznania dla Waszej d@oletniei edukacyjno-
wychowawczej dzialalno$ci w naszym mie$cie.

Dzisiejsza uroczysto6t to dla wszgstkich Uczni6w
.Ekonomika" dziert podniosfu i szczeg6lnie waZnA' Jest to doskonala

tej prawieoka4ja do uspomniert, reJleksji i
stuletniej szkofu.

Gr atuluj qc doty chczasow eg o i ksztaltowanych przez uiele
Iat piqkngch tradAcji Szkoly, i noczeinie, abg kolejne lata jej

funkcj onou.tania przgnioslg same
ich realizacji i satysfakcjg z rtty

, bogate plany z mozliwoiciami
Calej spoleczno6ci

szkolnej Lgczymy, by godnie swojq Szkolq, a rzetelnq
pracq 1 nauKq przaczamatg stg

Niech ten i wypelniq mile chwile
kt6re przyniosq wielespotkaft a

,L-*

*1
*-*

W imieniu spoleczno6ci szkolnej

Siedlce, dn. 03.10.2015 r.

Dyrektor ZSP l_,Ir 4



S ied lce
Nie znam badziej optAmistycznego faktu nE ludzka
zdolnoit do ulepszania iEcia dziqki 4wiadomemu
dzialaniu. ,le4li ktoe z fnoiciq podqiA za suoimi
marzeniami ipostanoui proundzit 'gcie, kt6re sobie
wylni| bardzo szgbko osiqgnie niespodziewanA s kces.

Walden Thoreau

Ten kto ma w iryciu stooje ..dloczego', poradzi sobie
z,jak".

Friedrich Nietzsche

Szanowna Pani
Jolanta Duk
Dyrektor
Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Mikolaja Kopernika w Siedlcach

Z okazji 9o- lecia Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikolaja Kopernika
w Siedlcach sldadam najserdeczniejsze 4'czenia. Nie spos6b sobie ryobrazi6 Siedlec
bez popularnego ,,Ekonomika". Praca i akrywnoS6 na wielu polach I'ychowawc6w i uczni6w
zapisaly piqkn4 kartq w dziejach naszego miasta. Chwile takie jak dzisiejsza podkredlaj4
dorobek szkoly, przposz4 rado66 wszystkim ziri4zanltn z ,,Ekonomikiem "

W tak szczeg6lnym dniu zyczq Pani Dytektor oraz Gronu Pedagogicznemu
i Pracowdkom, aby nadal byli oddani swemu powolaniu, pelni pasji we wsp6ltworzeniu
nowej histori i Szkoly iSiedlec.

Ucz4cym siq tu obecnie Zyczq, by naukq traktowali jako cenny dar a spotykani
na Scie2ce edukacyjnej rS.j4tkowi nauczyciele zachqcali do my6lenia, marzei, prowadzili
do sukcesu i osi4gania ryznaczonych cel6w.

Szkole zyczq wdziqcznych absolwent6w, m4drych i oddanych swej misji
pracownik6w, sukces6w, uznania wladz o6wiatovlych i samorz4dowych oraz licznych
spr4'rnierzeric6w wspierajqcych w realizacji wytyczonych cel6w.

Przede wszystkim jednak zyczq, aby dobre my6li towarzyszyly kierowanej przez Pani4
szkole w codziennej pracy, aby w pamigci i sercach absolwent6w, uczni6w i pracorvnik6w
Zesp6l Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikolaja Kopernika w Siedlcach pozostal
najja6niejszq kart4 daj4c4 silg do podejmowania nowych wyzwai osobistych i zawodowych.

w imieniu spoleczpoSci
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego

w Siedlcach ,,.,
€,J.-il- Q-^,at'&,."-

u qlTeKlor

Siedlce, 03 paidziernika 2015 r.
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Spoleto, 22 wrzesnia 2015 r.

Sz. P. Jolanta Duk
D1'rektor Zespolu Szk6l Ponadginnazjalnych r 2
im. Mikolaja Kopernika w Siedlcach

Z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych w 2
im- Mikolaja Koperuika w Siedlcach skladamy D1'rekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz
Spolecznoici Uczniowskiej wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje dotychczasowych
osiqgnigi i sukces6w w pracy edukacyj no-wychowawczej.

Jednocze$nie pragniemy podzigkowai za dotychczasow4 wsp6lprac7 ptzy teallzacji
projekt6w z programu Leonardo da Vinci, dzigki kt6rej mogli6my go6cii w Spoleto na
praktykach zawodouych spolecznogi 105 uczni6w technikum wraz z opiekunanu, a w
mmach tegorocznego projektu Erasmus+ oczekujemy na kolejnych 34 stazystdw. W).razamy
szczer4 nadziejg na kontynuacjg wsp6lnych dzialan przy projektach mobilnoSci.

Gratuluj4c dotychczasowych osi4gniQ6, zyczymy Dlrekcji i cronu Pedagogicznemu
satysfakcji z nauczania mlodziezy oraz inspiracji do realizacji kolejnych plan6w i zamierzeri
w pracy pedagogiczno-wychowawczej. Uczniom zyczymy zkolei radoSci z poznawania
Swiata i podejmowania nolvych wyzwan, aby wysilek wkladany w edukacjg zaowocowal
sukcesami na dalszei drcdze zycia.

Z w1'razami szacunku,

Zesp6l AZZURRA

Simonetta Rella

Presidente

Ewa Markowska

Koordyntor Projektow Erasmus+
- - ; - . _ n ^
> \,r-,.-,€b-!'sv-Jzqq- C [^t,c:-


