50. výročie školy - SPŠE v Piešťanoch – Slávnostná akadémia
V ľudskom živote je to čas, počas ktorého z malého dieťaťa vyrastie dospelý človek, ktorý dozreje a v päťdesiatke oplýva bohatou škálou životných i
profesionálnych skúseností. Človek počas života oslavuje meniny, narodeniny, životné i pracovné jubileá, úspechy, víťazstvá... Všeličo sa podarilo, všeličo
vyšlo podľa plánu, niekedy sa darilo lepšie, inokedy prišli aj ťažšie chvíle. Život školy sa v mnohom podobá na život človeka. Podobne aj v živote školy sa
oslavujú úspechy, víťazstvá, ba dokonca aj narodeniny. Práve v tomto čase si pripomíname ,,narodeniny“ našej školy, teda SPŠE v Piešťanoch. A nie sú to
narodeniny hocijaké, sú výnimočné. Veď naša škola si práve v týchto dňoch pripomína 50 rokov od svojho vzniku. 50 rokov v živote človeka teda znamená
zrelosť a bohatú škálu životných i profesijných skúseností. 50 rokov v živote školy predstavujú tisícky žiakov, ktorí prešli jej bránami a stovky obetavých
učiteľov, ktorí zasvätili svoj život veľmi náročnému, no ušľachtilému povolaniu a rozhodli sa vychovávať a vzdelávať deti, za čo im patrí úprimné
poďakovanie. Nepochybne tu mnohí učitelia, ktorí tu pôsobili, zanechali kus svojho života. Byť učiteľom, to nie je len práca, je to poslanie. Poslanie krásne a
výnimočné. To nie je lisovať v nejakej ošúchanej učebnici, či surfovať na internete, to je listovanie v študentskej duši... A študent sa často bráni. Učiteľ
rozsvecuje svetielko poznania, pomáha študentom v dôležitých rozhodnutiach, podáva pomocnú ruku, pripraví a nasmeruje ich do ďalšieho života – to všetko
sú veci, ktoré neocenia žiadne slová ani hmotné statky.
Učitelia, žiaci súčasní a bývalí, vedenie školy, zástupcovia zriaďovateľa TTSK, riaditelia ostatných škôl si toto výročie pripomenuli slávnostnou akadémiou
13.júna 2018 v priestoroch kina Fontána. Program akadémie bol stručný, jasný, výstižný, ale hlavne slávnostný. Prezentácia histórie, a súčasnosti,
poďakovanie bývalým riaditeľom, príhovory, spomienky, ale aj nová vízia do budúcnosti, vystúpenie bývalého absolventa – muzikanta a spisovateľa Braňa
Jobusa, alebo folklórneho súboru Slnečnica a mnoho iného. A nakoniec slávnostná recepcia a malé občerstvenie, priestor na rozhovory, spomienky, zážitky...
Tak nech sa darí „piešťanská priemyslovka“. Do ďalších 50-tich rokov veľa úspechov a hlavne veľa spokojných učiteľov a veľa šikovných absolventov!

Spoločné foto učiteľov. Viac foto vo fotogalérii a na FB školy

