
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni ZSPM 

Dziś obchodzimy dzień szczególny. Święto Edukacji Narodowej. Dzień, który 

zawsze napełnia mnie energią i radością. To Wy, Drodzy Uczniowie, dajecie mi 

tę siłę! Angażując się w życie szkoły i dzieląc się swoimi małymi radościami, 

a nawet troskami pokazujecie, że szkoła nie jest Wam obojętna, a ludzi, którzy 

Was otaczają cenicie i darzycie zaufaniem.  

Choć bardzo bym chciała, to jednak nie mogę spotkać się z Wami osobiście. Jest 

mi niezmiernie przykro z tego powodu. Podjęłam jednak decyzję o odwołaniu 

uroczystości, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo całej szkolnej 

społeczności. Mam nadzieję, że czytając te słowa, choć w niewielkim stopniu, 

u siebie w domach, na ulicy, czy gdziekolwiek będziecie, poczujecie się, 

jakbyśmy byli razem w szkole, na wielkim wydarzeniu jakim jest ślubowanie klas 

pierwszych. Sama w myślach ciągle słyszę „Przyrzekamy!” i choć być może 

w tym roku szkolnym nie będzie możliwości tradycyjnego ślubowania, to mam 

szczerą nadzieję, że w Waszych sercach to zaprzysiężenie odbędzie się i będziecie 

wspaniałymi uczniami, ale przede wszystkim wspaniałymi ludźmi. Dziękuję za 

to, że choć to dopiero półtora miesiąca, już widzimy w Was przyszłość. 

Oczywiście Święto Edukacji Narodowej, to nie tylko klasy pierwsze, to również 

starsze roczniki, którym chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, że 

zawsze można na Was liczyć. Mam szczerą nadzieję, że dalej będzie nam się tak 

dobrze współpracowało jak do tej pory. Liczę, że będziecie dalej się rozwijać 

i wspierać życie ZSPM. Od Was zależy jaką będziecie mieć przyszłość. Jestem 

przekonana, że dacie sobie radę i głęboko wierzę, że  owoce Waszej pracy  przyjdą 

niedługo. Bardzo, bardzo Wam tego życzę. 

Dzień Nauczyciela, bo przecież tak potocznie nazywa się to święto, to także 

uroczystość pracowników szkoły. Chciałabym wyrazić wdzięczność, szacunek 

i uznanie wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom za codzienną pracę, pasję 

i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków. Dzięki Waszej wiedzy, 

umiejętnościom i serdeczności, jaką otaczacie  młodzież, stają się oni 

wartościowymi ludźmi otwartymi na świat i drugiego człowieka. Jak co roku 

chciałabym na uroczystości uścisnąć dłonie tym najlepszym, jednak pamiętajmy, 

że zdrowie jest najważniejsze. Dla mnie wszyscy jesteście wspaniali! Dziękuję za 

Wasz trud i poświęcenie. Jestem przekonana , że nawet w tych trudnych czasach 

damy sobie radę i szkoła będzie dalej kształciła wspaniałych ludzi, niezależnie od 

tego jakim sposobem. 

 

Pisząc o pracownikach, nie mogę zapomnieć również o tych niepedagogicznych. 

Ci świetnie zgrani, współpracujący ze sobą ludzie, choć dla Was Drodzy 

Uczniowie być może mniej widoczni i znani niż nauczyciele, wkładają ogrom 



pracy i wysiłku, by wszystko w szkole ze sobą współgrało. Za to naprawdę 

ogromne dziękuję! 

Wszystkim Wam życzę przede wszystkim zdrowia i wytrwałości, ale też 

pogody ducha, wzajemnego szacunku i oczywiście samych sukcesów w szkole 

i poza nią. 
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