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Drodzy Uczniowie klasy VIII ! 

 

 

 

Ignacy Baliński napisał przed wielu, wielu laty poniższe słowa, których prawdziwość 

sprawdziły na sobie kolejno następujące po sobie uczniowskie pokolenia: 

 

„Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, 

Abyś nie zginął w tłumie; 

Nauka to potęgi klucz, 

W tym moc, co więcej umie...”. 

 

W tym niezwykle trudnym dla wszystkich roku szkolnym, pełnym nieznanych wcze-

śniej dla nikogo wyzwań, Wy zmierzycie się nie tylko z tą prawdą, mówiącą o wartości samej 

nauki, wielorakiego kształcenia (kształtowania!), ale również poznacie wartość wysiłku wło-

żonego w kładzenie fundamentu pod swoją przyszłość – wysiłku własnego przezwyciężające-

go „lenistwo serca”, o czym sam dobrze wiem, bo przecież i ja byłem ongiś uczniem. 

Przez trzydzieści lat swojej działalności Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego wypuściła ze swojej troskliwej pieczy 423 absolwentów, w tym 103 szkoły pod-

stawowej ośmioletniej. Posłała też w świat szkół średnich 299 absolwentów Społecznego 

Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta. Zdecydowana większość z nich skorzystała z naszej 

nauczycielskiej pracy, nauczycielskiego doświadczenia i naszych serc, bijących zawsze życz-

liwie dla naszych uczniów. Zdecydowana większość, nie grzesząc – jeszcze raz za wielkim 

artystą Cyprianem Kamilem Norwidem powtórzę – „lenistwem serca”, położyła skutecznie 

podwaliny pod swój dalszy rozwój. 

Za kilka dni to Wy przystąpicie do egzaminów, które w jakiś sposób nie tylko podsu-

mują stan waszej wiedzy, ale i pokażą, czy macie w sobie ten nieodzowny w życiu hart ducha, 

polegający na tym, aby dać z siebie wszystko w momencie, w którym dać z siebie wszystko 

trzeba. 

Wierzę głęboko, że sobie poradzicie podczas tej egzaminacyjnej próby. Jestem pe-

wien, że jesteście dobrze przygotowani przez waszych P.T. Nauczycieli. Zatem, w górę serca! 

Na ten czas poważnej próby ślę Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności, „lekkiego pióra”, jasności umysłu.  

Niech Was strzeże Wasza religijna Patronka, Matka Boża Loretańska, niech Was 

strzegą polscy Święci i Anioły Ojczyzny! 
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