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Oficjalna inauguracja nowego roku szkolnego w naszym mieście odbędzie się w Zespole Szkół
Gospodarczych, a już teraz zachęcamy do przeczytania listu, jaki do dyrektorów, nauczycieli i
wszystkich uczniów skierował Witold Wróblewski prezydent Elbląga.
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Oświaty, Drodzy
Uczniowie i Rodzice!
Kolejne wakacje za Nami.
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zajęcia w nowym roku szkolnym 2015/2016. Jest to ważne
wydarzenie także i dla mnie, jako Prezydenta Elbląga, bowiem zawsze w centrum mojego
szczególnego zainteresowania leżały sprawy związane z kształceniem i wychowaniem dzieci i
młodzieży w tym szczególnym dniu myślami i sercem jestem z każdym z Was, szczególnie zaś
z tymi, którzy dopiero zaczynają swoją szkolną przygodę.
Bez względu, w jakiej znajdziecie się klasie, czeka Was bez wątpienia wiele zadań
pozwalających zmierzyć się z wyzwaniami, realizować swoje ambicje i szlifować talenty. Jestem
w pełni przekonany, że w każdej oświatowej placówce miasta i w każdej sytuacji, spotkacie się
z życzliwością i wszechstronną pomocą dyrekcji, nauczycieli i wychowawców.
Życzę Wam, aby czas spędzany w szkole był radosny, abyście rozwinęli swoje zainteresowania
i pasje. A pozyskana wiedza pomogła Wam w realizacji marzeń.
Nauczycielom i Wychowawcom życzę entuzjazmu, optymizmu oraz wielu powodów do
satysfakcji. Doceniam Państwa starania i doskonale wiem, jak ważną pracę Państwo wykonują.
To od Państwa zależy rozwój Miasta i kraju, niemożliwy bez ludzi dobrze wykształconych. To
Państwo przekazują wiedzę i formują kolejne pokolenia, które w przyszłości przejmą
odpowiedzialność za gminę i Polskę.
W tym dniu nie zapominam także o Was, Szanowni Rodzice. Wiele osób spośród Państwa
mocno przeżywa początek roku szkolnego. Zapewniam, że nadzorowane przeze mnie placówki
oświatowe dołożą wszelkich starań, aby Państwa dzieci były pod dobrą opieką, gwarantującą im
bezpieczeństwo i kompetentne przekazywanie wiedzy. W Elblągu stale wzbogacamy i
modernizujemy obiekty oświatowe, remontujemy je wyposażamy w najnowsze pomoce.
Dążymy do tego, aby uzdolniona młodzież mogła w swoim mieście na najwyższym poziomie
przejść wszystkie etapy procesu edukacji.
Nie mogę pominąć także pracowników administracji oświatowej. W imieniu własnym oraz
pedagogów pragnę Państwu podziękować za trud, bez którego sprawne działanie przedszkola,
szkół i gimnazjów nie byłoby możliwe.
Z poważaniem,
Witold Wróblewski
Prezydent Miasta Elbląg
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