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Drodzy Abiturienci. 

Każdego roku w ostatnich dniach kwietnia spotykamy się, aby po raz ostatni odczytać 
listy poszczególnych klas, wręczyć świadectwo, uścisnąć rękę na pożegnanie i wyprawić 
w świat dorosłych i samodzielnych ludzi. W obecnym czasie jest to niemożliwe, pandemia 
wywróciła do góry nogami nasze zwyczaje, zachowania oraz utarte schematy. 

Przed Wami maturzyści jeszcze ten najważniejszy egzamin – egzamin maturalny, 
którego pomyślne przejście otworzy tak naprawdę drogę do  dalszego życia. Nie mogę Wam 
dziś powiedzieć kiedy on się odbędzie oraz w jakiej formie. Wierzę, że spotkamy się na sali 
egzaminacyjnej jeszcze przed wakacjami.   

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością podpisywałem dziś Wasze świadectwa 
i dyplomy, z dumą wspominałem osiągnięcia i zaangażowanie jakie wkładaliście w pracę na 
rzecz szkoły i środowiska. Są bowiem wśród tegorocznych absolwentów jednostki 
nieprzeciętne, które ukończyły naszą szkołę z wyróżnieniem, które były stypendystami 
Prezesa Rady Ministrów, osiągały sukcesy na różnych szczeblach olimpiad i konkursów, 
realizowały się artystycznie tworząc niezapomniane kreacje aktorskie w szkolnym teatrze, 
rozwijały talenty wokalne uświetniając szkolne uroczystości. 

Pozwólcie Drodzy Uczniowie, że zwrócę się teraz do Waszych Nauczycieli, tych 

obecnych oraz tych wszystkich których spotkaliście na swoich szkolnych ścieżkach. Od 

przedszkola, przez szkołę podstawową i gimnazjum. 

Szanowni Państwo, przyjmijcie serdeczne podziękowania za trud codziennego 

wypełniania obowiązków. Chiński filozof i myśliciel - Konfucjusz jest autorem myśli: „Kto nabytą 

wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych". Tacy 

właśnie jesteście, I za to Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. 

Dziękuję Waszym Rodzicom za zaangażowanie w życie społeczności szkolnej, za 

zaufanie jakim nas obdarzyli.  

Drodzy absolwenci, życzę Wam połamania piór i umysłów na czekających Was 

egzaminach, życzę udanych decyzji dotyczących wyboru szkół bądź pracy zawodowej, życzę 

powodzenia w życiu osobistym a rodzicom i nauczycielom składam gratulacje i serdeczne 

podziękowania za zaangażowanie w kształtowaniu postaw i umysłów młodych ludzi. Na 

zakończenie przypomnę słowa Chrisa Gardnera, które przytoczyłem na Waszej Studniówce 

„Nie dajcie sobie wmówić, że czegoś nie potraficie”. 

Gratuluję Wam ukończenia szkoły, życzę sukcesów i powodzenia w dorosłym już 

życiu, wszystkiego dobrego! 

 

Jerzy Rozynek 

 


