
Szanowna dyrekcjo!  

Kochani nauczyciele!  

Drogie Koleżanki, Drodzy koledzy! 

 Grecki filozof- Heraklit z Efezu mawiał, że „ wszystko płynie”. Celem tej sentencji było wyrażenie 
przemijalności, zmienności i nietrwałości świata. Uważam, że nie ma odpowiedniejszych słów, które 
mogłyby określić rok szkolny 2021/2022, który powoli staje się historią.  

Ostatnie 10 miesięcy było wyjątkowe z wielu powodów. Po 2 latach pandemicznego reżimu wróciliśmy do 
pracy w trybie stacjonarnym. Zdecydowaną większość roku szkolnego przepracowaliśmy w murach 
naszego liceum. Staraliśmy się na nowo odbudować zachwiane przez czas covidu relacje. Pomagały nam 
w tym zajęcia integracyjne czy wycieczki. 

Jednak momentem przełomowym dla nas wszystkich był 24 lutego. Od samego rana docierały do nas 
bardzo niepokojące informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą. Rozpoczął się rosyjski 
atak na Ukrainę.    

Dla narodu ukraińskiego zaczęła się walka o wolność, a dla nas tutaj, w Sulechowie egzamin z 
człowieczeństwa. Dziś stojąc tutaj przed wami mogę z całą stanowczością powiedzieć, że ten test 
zdaliśmy, zdaliśmy ze 100% wynikiem. Potrafiliśmy wznieść się ponad podziałami, stanąć ramię w ramię i 
pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom. Zorganizowaliśmy zbiórki wszystkich potrzebnych rzeczy, 
zorganizowaliśmy kiermasze, z których cały dochód został przeznaczony na pomoc Ukrainie. To chyba 
najwłaściwszy moment, aby podziękować wszystkim zaangażowanym w to dzieło, a w szczególności 
dziękujemy naszym harcerzom, którzy od samego początku pomagali w pakowaniu i wysyłce wszystkich 
zebranych rzeczy.  

Ten rok szkolny był wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. W marcu przeżywaliśmy I. rocznicę śmierci 
naszego nauczyciela śp. Romualda Cogiela. Brakuje nam Jego obecności, spontanicznej dobroci, ciepłego 
uśmiechu i szczodrobliwości serca. Nieustannie o Nim myślimy, wspominamy i pamiętamy. Dlatego 
pozwolę sobie poprosić wszystkich o uczczenie minutą ciszy pamięci naszego nauczyciela  

Dziękuję.   Droga Dyrekcjo, drodzy nauczyciele.  

Przyszedł czas, aby podziękować wam za ten rok szkolny.   

Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej napisał „ takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”. Dziękujemy za włożony trud w nasze kształcenie. Mimo, że rzadko to okazujemy 
to  jesteśmy pewni, że chcecie dla nas jak najlepiej. Wierzymy, że dzięki współpracy z Wami wyrośniemy 
na uczciwych, mądrych i odpowiedzialnych ludzi.  Dziękujemy za to, że przeprowadziliście nas przez te 
trudne, pełne pracy i wyrzeczeń 10 miesięcy. Oprócz wskazówek dydaktycznych zawsze mogliśmy liczyć 
na Wasze indywidualne podejście, na dobre słowo, radę czy motywację do dalszego działania.  

Dziś okręt pod banderą „ rok szkolny 2021/2022” dopływa do portu.  Przed nami 2 miesiące przerwy i 
ruszymy w dalszy etap naszej wspólnej podróży. Jednak zanim to nastąpi to przed nami długo 
wyczekiwane wakacje. Pragnę życzyć sobie i wszystkim, aby ten okres został na długo w naszej pamięci.  
Wykorzystajmy ten czas kreatywnie, połączmy go z wypoczynkiem i samodoskonaleniem.  Głęboko 
wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi i wypoczęci w nowym roku szkolnym.  

Do zobaczenia we wrześniu!  

           Dziękuję! 




