
Drodzy Absolwenci ! 

 

W kalendarium naszej szkoły jest wiele różnych uroczystości, 

jednak jedna z nich jest szczególna, powiedziałbym najważniejsza 

– to uroczystość pożegnania absolwentów. Sięgając pamięcią 

wstecz jako absolwent, nauczyciel, a od wielu lat Dyrektor Zespołu 

Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie, scenariusz tej 

uroczystości był podobny, bo cóż było w nim zmieniać ? : msza 

święta w Kościele Parafialnym oraz spotkania na placu przed 

domem nauczyciela, w świetlicy internatu szkolnego, aż wreszcie 

po oddaniu nowej szkoły na sali gimnastycznej. Spotykaliśmy się 

również w stałym gronie: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, 

przedstawiciele Rodziców, uczniowie klas ostatnich, które 

pozostawały w szkole oraz „bohaterowie”  spotkania - absolwenci. 

Nie obyło się bez wielu ciepłych słów, podziękowań, życzeń. Po 

raz pierwszy i wierzę, że ostatni, w dniu zakończenia przez Was 

nauki, nie będzie tej uroczystości, chociaż jestem przekonany, że 

zorganizujemy ją w identycznej oprawie w innym terminie  

i wszyscy , tak jak to zawsze było według wypracowanego od lat 

scenariusza, spotkamy się na niej. Wówczas powtórzę to, z czym 

dzisiaj zwracam się do Was. 

Drodzy Absolwenci, po ukończeniu gimnazjum jako dalszą 

drogę edukacji wybraliście naszą szkołę. Dzisiaj kończycie ją  

w niecodziennych okolicznościach. Jednak niekoniecznie teraz, 

kiedy często kierujecie się emocjami, nie mając jeszcze wielu 

życiowych doświadczeń, tylko po latach, jak spojrzycie na życie 

przez pryzmat ludzi pracujących, rodziców własnych dzieci 

ocenicie, czy był to trafny wybór. Wierzę w to, 

a nawet jestem tego pewien, że wówczas nikt z Was nie będzie 

żałował spędzenia najpiękniejszych lat życia u nas w Trzcianie, 

malowniczej miejscowości koło Rzeszowa. 



Szkoła w stosunku do ucznia ma do spełnienia trzy funkcje: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Uważam, że z każdej  

z nich nasza szkoła wywiązuje się dobrze. 

Drodzy Absolwenci, życzę Wam, aby dalsze życiowe 

decyzje, wybory, które  będziecie podejmować w tych trudnych 

czasach były trafne i przynosiły pełną satysfakcję  

i zadowolenie. Na najbliższy okres życzę dużo zdrowia, 

cierpliwości, sił i wytrwałości. Pamiętajcie, że drzwi naszej szkoły 

są dla Was zawsze otwarte, a za nimi ludzie, którzy witać Was będą 

z dużą życzliwością i sympatią. Dziękuję Wam wszystkim za te 

niezapomniane chwile, które dane mi było przeżywać wraz  

z Wami. Dziękuję szczególnie tym, którzy aktywnie uczestniczyli 

w życiu szkoły, reprezentując ją na zewnątrz w olimpiadach, 

konkursach, zawodach sportowych. Kończąc życzę przede 

wszystkim wiary w to, że jesteście w stanie pokonać wszelkie 

przeciwności losu. 

 


