
 

 

Drodzy Uczniowie! 

Dziś ostatni dzwonek obwieścił zakończenie roku szkolnego 2020/2021, kolejnego 

szczególnego roku z uwagi na pandemię. Dla całej społeczności szkolnej, ale zwłaszcza dla Was 

drodzy uczniowie był on naznaczony samodyscypliną i dużymi wyrzeczeniami. Teraz nadszedł 

czas podsumowania swoich dokonań i „zbierania owoców” swojej ciężkiej pracy. Zdobyta wiedza 

i doświadczenie niech będą dla Was największą nagrodą. Pamiętajcie, że wykształcenie to dobro 

nieprzemijające, którego nikt nie jest w stanie Was pozbawić. Jestem przekonany, że czas, jaki 

spędziliście w szkole, mimo iż znacznie ograniczony przez pandemię, upłynął Wam w miłej                       

i serdecznej atmosferze. Rok ten był szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych, którzy 

rozpoczęli naukę w murach tej Szkoły. Mam nadzieję, że mimo zajęć zdalnych, dzięki wsparciu 

Waszych Wychowawców i Nauczycieli, starszych kolegów i koleżanek, udało Wam się 

zintegrować z całą społecznością szkolną i jesteście już przygotowani do pokonywania kolejnych 

etapów ścieżki edukacyjnej, którą wybraliście. Życzę Wam wszystkim sukcesów, wiary we własne 

siły, jak również tego, aby długo oczekiwany czas wakacji przyniósł Wam zasłużony odpoczynek, 

dużo radości, nowych przygód  i doświadczeń.  

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Szkoły!  

            Amerykański pisarz Mark Twain mówił: „Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze 

zacniejszą – nauczać”. Dzięki Wam, uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i talenty, odważnie 

wyrażać siebie i kroczyć po edukacyjnych ścieżkach swojego życia. Za Wasz wysiłek                                 

i poświęcenie w trudnej sztuce kształtowania młodego pokolenia, niejednokrotnie „bycie 

bodźcem” do rozwijania pasji i zainteresowań u uczniów, za życzliwość, zrozumienie i wsparcie, 

szczególnie w tym trudnym dla wszystkim czasie, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że okres 

wakacji pozwoli zregenerować i wzmocnić Wasze siły i umożliwi dalszą efektywną realizację 

procesu dydaktyczno – wychowawczego od 1 września. W tym miejscu dziękuję również całemu 

personelowi administracyjnemu i pomocniczemu za zaangażowanie w prace na rzecz Szkoły. 

 

Drodzy Rodzice!  

W ślad za św. Augustynem powtórzę: „Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”.  

Jesteście Państwo najważniejszym elementem w procesie wychowania i nauczania swoich 

dzieci, „podstawową siłą pedagogiczną”. Rok ten, był dla dzieci i młodzieży kolejnym szczególnie 

trudnym okresem, w którym musieli wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami,                               

ale i dojrzałością oraz odpowiedzialnością za siebie i innych. Chciałbym wam bardzo 

podziękować za Waszą postawę, pełną wsparcia i zrozumienia dla tej wyjątkowej sytuacji,                      

w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Dziękuję również za cały trud włożony w wychowanie i edukację 

Waszych dzieci, za wsparcie i opiekę. Dziś, po otrzymaniu przez Wasze dzieci promocji do 

kolejnej klasy, możecie Państwo czuć uzasadnioną dumę i satysfakcję. Jest to również i Wasz 

sukces. 
 

Szanowni Państwo! 

         Friedrich von Schiller niemiecki poeta i filozof pisał: „Kluczem do edukacji jest przeżycie 

piękna”. Zatem życzę Wam Wszystkim samych pięknych chwil i udanych wakacji. Do zobaczenia 

we wrześniu!  
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