
 

 

 

 

Zalesie, 31 maja 2017 roku 

 

Szanowna Pani Dyrektor, nauczyciele, absolwenci i uczniowie, cieszę się razem  

z Wami z okazji pięknego jubileuszu Waszej Szkoły. Data powstania Waszej Szkoły nierozerwalnie łączy 

się z odzyskaniem niepodległości przez Polskę- za rok obchodzimy setną rocznicę odzyskania 

niepodległości. Przez 100 lat Szkoła Podstawowa w Zalesiu była pierwszą szkołą wielu pokoleń uczniów- 

przez okres chwały II Rzeczypospolitej, przez czas odbudowy naszej Ojczyzny ze zgliszcz II wojny  

i okupacji niemieckiej, czas PRL-u i 25 lat wolności po upadku komunizmu w Polsce. Wiele się wydarzyło 

przez te 100 lat w historii naszej Ojczyzny. 

Dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu, to wielki dzień. Dzień 100-lecia istnienia szkoły, dzień,  

w którym jesteście dumni z miejsca, w którym pracujecie, uczycie się, poznajecie pierwsze litery, działania 

matematyczne, zdobywacie wiedzę o Polsce, świecie. Wasza szkoła to miejsce, gdzie zawiązują się 

pierwsze przyjaźnie, przyjaźnie, które trwają całe życie. Lata nauki i czas spędzony w szkole 

podstawowej pamięta się do końca życia, wspomina się z ogromnym sentymentem, a nierzadko i tęsknotą 

za dzieciństwem, za beztroską, za tym, co już minęło, a było piękne.  

Szanowna Pani Dyrektor, szanowni nauczyciele, życzę Wam wytrwałości w trudnej pracy 

nauczycieli, pedagogów, wychowawców. Wiem jak ciężka, wymagająca, ale przede wszystkim 

odpowiedzialna jest ta praca. Trwajcie przy wartościach, które przez wiek przekazywali dzieciom, 

uczniom tej szkoły Wasi poprzednicy- wiara katolicka, tradycja i kultura kaszubska, patriotyzm. Jeśli na 

tym fundamencie będziecie wychowywać Waszych uczniów, to jestem spokojny o przyszłość Polski.  

Swoje życzenia kieruję również do pracowników administracji i obsługi, Wasza praca często 

niedoceniania i zapominana, jest bardzo ważna, to dzięki Wam szkoła jest zawsze przygotowana  

na przyjęcie uczniów.  

Wam drodzy uczniowie, życzę tylko dobrych wspomnień związanych z Waszą pierwszą szkołą, 

szkołą, która ma już 100 lat. Życzę Wam jak najlepszych wyborów na ścieżce edukacyjnej  

i zawodowej, których szkoła podstawowa jest początkiem. 
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