
 

 
 
 

Relacja z II Zjazdu Absolwentów ,,Rolnika” 
15 października 2016 r. uroczyście obchodziliśmy jubileusz 95 – lecia naszej szkoły połą-
czony z II Zjazdem Absolwentów. W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział blisko 
400 osób! Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Maksymiliana Marii Kol-

bego w Siedlcach odprawioną w in-
tencji wszystkich nauczycieli i wy-
chowanków. Głównym celebransem 
był ks. płk Marek Pietrusiak – ab-
solwent szkoły.  Koncelebrantami 
byli: ks. Artur Pióro i ks. Karol Ja-
kubiak – również absolwenci naszej 
szkoły oraz o. Adam Lubiatowski – 
były wieloletni katecheta. Oficjalna 
część uroczystości odbyła się w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Siedl-
cach. Uświetnili ją swoją obecnością 
zaproszeni goście na czele z Prezy-
dentem Miasta Siedlce – panem 

Wojciechem Kudelskim, Wiceprezydentem Miasta Siedlce – panią Anną Sochacką, 
Przewodniczącym Rady Miasta Siedlce – panem Henrykiem Niedziółką, Starostą Powia-
tu Siedleckiego – panem Dariuszem Stropa, Dyrektorem Delegatury Mazowieckiego Ku-
ratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach – panem Adamem Skupem oraz Sekretarzem 
Urzędu Miasta – panem Sławomirem Marchel. Jubileusz uświetniła także obecność 
emerytowanych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły, w imieniu których głos zabrał 
pan Ryszard Chraniuk. W świę-
cie ,,Naszego Rolnika” uczestni-
czyli także dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych szkół siedleckich: Dy-
rektor ZSP Nr 1 – pan Jerzy Ko-
pański, Dyrektor ZSP Nr 3 – pan 
Krzysztof Grzegorczuk, Dyrektor 
II LO – pani Agnieszka Borkow-
ska, Dyrektor SOSzW – pan 
Krzysztof Prochenka, Dyrektor 
CKU – pani Edyta Biarda, Dy-
rektor SCDiDN - pani Urszula 
Wyrzykowska-Dudek. Absol-
wenci i zaproszeni goście po za-
rejestrowaniu się otrzymali okolicznościowe pamiątki oraz dokonywali wpisów w Księ-

W numerze: 

Czasopismo uczniów ZSP nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. listopad 2016 

95 lat „ROLNIKA” 



dze Pamiątkowej. Spotkanie ,,po latach” rozpoczęło się serdecznym powitaniem gości 
przez Dyrektora ZSP Nr 4  - pana Leszka Rozbickiego. W swoim przemówieniu Dyrektor 
Szkoły podkreślił znaczenie tradycji i teraźniejszości w budowaniu szkoły, odniósł się do 
najważniejszych wydarzeń z historii placówki, wspomniał o ludziach, którzy przyczynili 
się do jej rozwoju oraz powiedział o zmianach, jakie zaszły w ostatnich latach. Okolicz-
nościowe przemówienia wystosowali: JE Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda, Senator RP 
pan Waldemar Kraska, Poseł na Sejm RP – Minister Energii pan Krzysztof Tchórzewski. 
Przemawiający goście dziękowali za zaproszenie i kierowali na ręce Dyrektora Szkoły mi-
łe słowa gratulacji z okazji jubileuszu. Spośród licznego grona absolwentów wyróżnieni 
zostali absolwenci z rocznika: 1949 – pan Zygmunt Ginter oraz z rocznika: 1973 – pani 
Genowefa ,,Iza” Gorąca.  Nasi najstarsi absolwenci otrzymali bukiety kwiatów, nagro-

dzono ich gromkimi brawami oraz odśpie-
wanym ,,Sto lat”.  Całość uroczystości 
uświetnił występ siedleckiej Orkiestry Kole-
jowej pod batutą pana Tomasza Gronow-
skiego.  Na zakończenie części oficjalnej jubi-
leuszu wszyscy uczestnicy zjazdu zostali 
uwiecznieni na pamiątkowej fotografii.  Dal-
sza część uroczystości odbyła się na terenie 
szkoły. W szkolnym internacie na naszych 
gości czekał smaczny obiad, a w świetlicy do 
dyspozycji była kawiarenka.  Absolwenci z 

zainteresowaniem zwiedzali mury szkoły oraz odnajdowali siebie na starych fotogra-
fiach, które wyeksponowano na holu szkolnym. Spotykali się w klasach z kolegami ze 
szkolnej ławy oraz wychowawcami, nauczycielami i wspominali dawne lata szkolne. 
Podczas rozmów w miłej atmosferze uczestnicy zjazdu podkreślali wielką satysfakcję z 
możliwości wspólnego spotkania.   Podsumowaniem uroczystości był Bal Absolwentów, 
który odbył się w restauracji ,,Wersal Siedlecki”. W zorganizowaniu uroczystych obcho-
dów jubileuszu 95 – lecia naszej szkoły i II Zjazdu Absolwentów wspierali nas: Zakład 
Mięsny ,,Wierzejki” sp. j. w Płudach, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Sie-
dlcach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach, Zakład 
Utylizacji Odpadów w Siedlcach, Nadleśnictwo Siedlce, Zakład Energetycz-
ny ,,ZELTECH” w Siedlcach, Firma ,,Kozak Druk” w Siedlcach, Zakład Foto-
graficzny ,,Foto-Zarzycki” w Siedlcach. Wszystkim Państwu składamy serdeczne 
podziękowania, bo dzięki Waszemu zaangażowaniu i hojności mogliśmy godnie uczcić 
ten wspaniały Jubileusz.  

Szanowni Absolwenci i Goście! 
Dziękujemy za Waszą obecność! To była dla nas – organizatorów – wielka przyjemność 
gościć Was w naszej szkole. Swoją obecnością i entuzjazmem udowodniliście, że mimo 
upływu lat jesteście nieodłączną częścią tej szkoły.Za pięć lat nasza szkoła będzie obcho-
dzić 100 – lecie! Do zobaczenia na kolejnym Zjeździe Absolwentów 
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