
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni ZSPM

      W ostatnich latach, w związku z pandemią, bardzo trudno nam zorganizować spotkanie, 
na którym bylibyśmy wszyscy – my nauczyciele, wy uczniowie i pozostali pracownicy szkoły. 
W tym roku podjęliśmy próbę choć  częściowego powrotu do obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej i nierozerwalnie z nim związanego ślubowania klas pierwszych oraz wyjątkowo 
również drugich. Niestety, sytuacja epidemiczna w ostatniej chwili wymusiła zmianę planów. 
Jest mi i moim pracownikom z tego powodu niezmiernie przykro. Lata mijają, a my nie 
możemy się spotkać w pełnym gronie. Jednak Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze, 
ważniejsze nawet od ocen.ważniejsze nawet od ocen.

Chciałabym choć w tej formie przekazać Wam jak bardzo się cieszę, że jesteście z nami, że 
tworzycie naszą społeczność i ufacie nam i naszym decyzjom. Radość moja jednak nie jest 
pełna, bo to właśnie w tym dniu, przez wiele lat mojej pracy miałam okazję spotykać się
z Wami – wspaniałymi, młodymi ludźmi, mogłam być świadkiem uroczystego ślubowania 
i Waszych uśmiechów. 

Dziś zaplanowane było tylko spotkanie z najmłodszymi rocznikami, jednak szkołę tworzycie 
przecież wszyscy. Dlatego z tego miejsca, ze swojego gabinetu, w którym piszę do Was te 
słowa, chciałam podziękować wszystkim uczniom ZSPM, że jesteście, że tworzycie tę 
wspaniałą wspólnotę. Życzę Wam, byście się rozwijali, niezależnie od tego w jakim trybie 
nauki jesteście, byście zdobywali wiedzę, tworzyli, kreowali i byli przede wszystkim sobą. 
Życzę Wam jednak przede wszystkim, by ten rok był spokojny i szczęśliwy dla Was.

WW Dniu Edukacji Narodowej nie mogę też nie wspomnieć o ludziach, którzy wkładają całe 
swoje serce, by ułatwić Wam start w dorosłe życie. To oczywiście nauczyciele. Ludzie pełni 
pasji, zrozumienia dla Was i chęci pomocy. To oni starają się kształtować Wasze postawy, 
naprowadzać i wspierać. 

Kochani za to, że jesteście i wy uczniowie i wy nauczyciele serdecznie dziękuję. Razem 
tworzymy spójną całość, a to mam nadzieję będzie owocować w przyszłości.

NaNa koniec, chcę podziękować też pozostałym pracownikom ZSPM. Nieistotne jakie 
zajmujecie stanowisko. Jesteście nieodzownym  i niezbędnym fragmentem szkoły. Dziękuję 
za pracę, którą wkładacie w to, by szkoła mogła dalej tak wspaniale funkcjonować.

Kochani! Czas powoli kończyć. Życzę Wam z okazji tego wspaniałego Święta samych 
sukcesów – w nauce, w pracy, w życiu. Jesteście wspaniali i tacy pozostańcie.
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