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Sianowny Panie Dyrektorze,

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczyste obchody lO-lecia Publicznego

Liceum ()gólnokształcącego Politechniki Łódzkiej.

Minione dziesięć lat to nie tylko doskonały moment na podsumowanie dotychczasowych

dokonań i osiągnięć Szkoły, ale to także dobra i sprzyjająca okazja by wyznaczyć kierunki na przyszłość.

Słowa uznania kieruję do nauczycieli, którzy swoją postawą i zaangażowaniem zachęcają podopiecznych

do nowych wyzwań. To dzięki Wam - Drodzy Nauczyciele - Ci młodzi ludzie zdobywają, tak ważne

w życiu wykształcenie, by póżniej osiągać sukcesy i móc zmieniać świat. Jestem przekonany, iż

podejmowane decyzje, będą pracować na dalszą renomę Szkoły oraz sprzyjać jej rozwojowi.

Sw. Jan Paweł II powiedział Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro - Drodzy Uczniowie, to Wy

jesteście przyszłością naszego kraju, dlatego tak bardzo ważnym jest, aby dziś każdy z Was miał dobrą

szkołę i dobrą edukację. Wprowadzona w roku szkolnym 2017/2018 reforma edukacji wychodzi

naprzeciw potrzebom większości społeczeństwa, które marzyło o szkole nowoczesnej, ajednocześnie

silnie zakorzenionej w naszej polskiej kulturze i tradycji. Dobra szkoła to przede wszystkim propozycje

nowych

Wierzę,

Szkoły,

1

i hołdoy

rozwiązań w obszarze szkolnictwa zawodowego, a także silne powiązanie go z rynkiem pracy.

że wykorzystacie szanse i możliwości edukacyjne jakie daje Wam państwo polskie. Życzę Wam

w której będziecie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także spełniać marzenia.

Życzę uczniom i nauczycielom, abyście byli wierni tradycji, szanowali dokonania przodków

vali wartościom, które stanowią o naszej tożsamości narodowej. Niech dotychczasowe sukcesy

staną się motywacją do realizacji kolejnych przedsięwzięć oraz pozwolą Państwu osiągać założone na

przyszłość ambitne cele, stając się powodem do dumy i ogromnej satysfakcji.

Łączę wyrazy szacunku i powazania
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