
Przemówienie Marii Wróbel na zakończenie pracy zawodowej. 
 

 

Szanowna Pani Burmistrz ,Szanowny Panie Burmistrzu ,Szanowny Panie Sekretarzu  Szanowne 
Koleżanki i Szanowni Koledzy. 
 
Końca dobiegł  mój czas pracy zawodowej. Odejście na emeryturę traktuję jako coś oczywistego. 
 
Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałam do wspólnoty 
tego urzędu, tego miasta i gminy przez 48 lat.  
Przyjęta zostałam do pracy w 1971 r. do Gromadzkiej Rady Narodowej przez Pana Jana Starzyka 
ówczesnego Przewodniczącego Rady Narodowej  na stanowisko referenta i Jemu składam serdeczne 
podziękowanie za to że właśnie mnie przyjął wtedy do pracy i dzięki niemu tyle lat przepracowałam, 
niestety już nie żyje - świeć Panie nad jego duszą. W roku 1973 nastąpiła reorganizacja gromadzkich 
rad narodowych i został utworzony Urząd Miejski w Tuchowie którego Naczelnikiem został Pan 
Czesław Dudek . Kolejnym Naczelnikiem został Pan Marek Karpała za którego kadencji zostałam 
powołana przez  Miejską Radę Narodową w Tuchowie na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a był 
to rok 1985 i tak zaczęła się moja przygoda z Urzędem Stanu Cywilnego. Następnym Naczelnikiem 
został Pan Maksymilian Kras. Po kolejnych przemianach Burmistrzem Tuchowa został  Pan Michał 
Wojtkiewicz  i w tej kadencji  w roku 1991  zostałam powołana na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego. 
Kolejnymi Burmistrzami zostali : Pan Andrzej Słowik , Pan Mariusz Ryś i Pan Adam Drogoś ,oraz 
obecna Pani Burmistrz Magdalena Marszałek .W sumie miałam 9 pracodawców. 
 
Cały czas traktowałam pracę jako służbę temu urzędowi – mojemu urzędowi, a nie tylko jako pracę w 
charakterze urzędnika.     
 Jako cząstka społeczności tego urzędu  lepiej lub gorzej wypełniałam przypisane mi zadania. Czułam 
się dobrze wśród urzędniczej społeczności – myślę, że miałam powołanie do pracy urzędnika. Praca z 
ludźmi to dobra szkoła życia. 

 
Pewno przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, 
z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w tym urzędzie. 
 
Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność, a więc  Dziękuję! Bardzo 
Dziękuję ! 
 
 Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co się stało naszym wspólnym udziałem. 
 
 Urząd przynależy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję dziś władzom naszego miasta na 
czele z Panią Burmistrz Magdaleną Marszałek, dziękuję wszystkim radnym oraz  sołtysom tym 
obecnym i ich poprzednikom. Podziękowania składam na ręce Pana Stanisława Obrzut 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie. 
 
Bardzo ceniłam sobie zawsze współpracę z Domem Kultury. Słowa wdzięczności kieruję więc na ręce 
Dyrektora Domu Kultury w Tuchowie Pana Janusza Kowalskiego i jego pracowników – dziękuję!   
 
Kochani  teraz do Was się zwracam, kochani moi współpracownicy, koleżanki i koledzy urzędnicy 
i pracownicy  do Was wszystkich razem. Wy przecież towarzyszyliście mi do końca w codziennej 
pracy i najbardziej mnie wspieraliście. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były 
naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszego urzędu, dobry wizerunek. 
Dziękuję wszystkim, za otwartość, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję Wszystkim tu obecnym, ale i 
tym, którzy pracowali w tym urzędzie  wcześniej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszystko i nie 
chciałabym nikogo pominąć. 
Żegnam się dziś z Wami i należy się również słowo przepraszam za wszystko i wszystkim bez 
wyjątku. 
 Ogarniam pamięcią i życzliwością naszych poprzedników, a Wam wyrażam moją gorącą wdzięczność 
i szacunek za współpracę. 

 
Za  słowa podziękowania kierowane do mnie przez wielu mieszkańców społeczności 
tuchowskiej  i jakąś nostalgię z ich strony że to już emerytura, bardzo serdecznie dziękuję. 



     
Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem 
życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze 
otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można coś sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia. 
Zapewne mniej pozostało mi już do zrobienia, ale tyle jeszcze warto przemyśleć. 
W pamięci pozostają ludzie i zdarzenia. Warto pielęgnować wspomnienia, jak kwiaty. Warto zachować 
w  sercu dobre wspomnienia.      
    
Wszystkim Państwu raz jeszcze za wszystko dziękuję. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I życzę, by 
praca w urzędzie  na różnych stanowiskach dawała Państwu satysfakcję i radość, i by najlepszym 
wyrazem podziękowania, była ludzka wdzięczność. Moim następczyniom, życzę by się spełniały na 
stanowisku kierowniczym tego urzędu. Naszemu całemu urzędowi  nieustannego rozwoju, wysokiego 
poziomu wiedzy i międzyludzkiej serdeczności. 
 
Za wszystko co się wydarzyło w moim życiu Bogu Niech Będą Dzięki. 

 
 

Z wyrazami wdzięczności  i szacunku 

Maria Wróbel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szanowna Pani   

Mgr Magdalena Marszałek 

Burmistrz Tuchowa 

 

Pragnę raz jeszcze na Pani ręce złożyć wszystkim serdeczne podziękowania 

za zorganizowanie i uczestnictwo w pożegnaniu w związku z moim przejściem na 

emeryturę. 

Dziękuję serdecznie za życzenia, kwiaty i prezenty. 

Szczególne słowa podziękowania pragnę złożyć moim najbliższym 

współpracownikom koleżankom i kolegom za ich dobroć, zaufanie, wspaniałą 

atmosferę, szacunek i zgodę. 

Bo to w życiu jest najważniejsze. 

Oczywiście, że ta kronika to wspaniały pomysł i pamiątka i tak ogromny 
wkład pracy w jej przygotowanie. 

 Piękna  będzie mi przypominała o Was i o moich 48 latach 

przepracowanych i przeżytych z Wami w tym urzędzie – jest wspaniała i za to 

wyrażam Wam dozgonną wdzięczność. 

 Życzę wszystkim zdrowia, powodzenia i samych sukcesów w życiu osobistym, 
rodzinnym i zawodowym. 

 

Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wszystko – Bóg zapłać !!! 
  

 

 Z wyrazami wdzięczności  i szacunku 

Maria Wróbel 

 

 

Tuchów dnia 22.11.2019 

 


