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Szanowne Grono Pedagogiczne
Rodzice i Uczniowie
III Liceum Ogólnokształcącego

w Bydgoszczy

Z

dużą

przyjemnością

pragniemy

włączyć

się

w

Państwa

projekt

„Dni

Mickiewiczowskich”. Obchodzimy przecież w tym roku 160 rocznicę śmierci poety, który jest
nam bliski nie tylko z racji bycia patronem naszej szkoły.
Szczególnie wnikliwie pochylaliśmy się nad jego twórczością w ubiegłym roku, gdy
nasza placówka obchodziła 30 lecie istnienia.
I cóż się okazało? To nie truizm, to absolutna prawda. Myśli twórcy są aktualne do dziś.
Szeregiem cytatów z Jego utworów ubraliśmy nasz jubileuszowy scenariusz.
Przedstawienie obfitowało więc w wiele zabawnych i wzruszających momentów
łączących przeszłość z przyszłością.
Spotkało się z ogromnym aplauzem publiczności, a nas przekonało co do zasadności nadania
szkole imienia Adama Mickiewicza.
Pracujemy zgodnie z hasłem, które zdobi nasz budynek: „Kto chodzi do Mickiewicza,
wiedzą wszystkich zachwyca”. Na swoje dobre imię pracuje się wiele lat, zaś na dobre imię
szkoły pracują pokolenia.
Tak jest też w naszym przypadku. Wielu nauczycieli pracuje tutaj od początku, a dziś edukuje
kolejne pokolenie – dzieci swoich byłych wychowanków.
Młodym zaś pedagogom nie brak entuzjazmu, pomysłów i wiary w sens nauczania
i wychowania.
Czymże jednak byłaby szkoła bez uczniów?
Ogrom zajęć dodatkowych, indywidualne rozmowy i spotkania z dziećmi nie potwierdzają na
szczęście słów Mickiewicza:
„Lecz choć wszystkiego dostatek

Dręczy nas nuda i trwoga”.
U nas ich nie znajdziecie! Szkolny basen, „wypasione” pracownie komputerowe, super
wyposażone klasy, nowoczesne świetlice, realizacja projektu Comenius – pozwalają na
prowadzenie różnorodnych zajęć, realizacje pasji, egzotyczne podróże i na radość, jaką sprawia
bycie tu uczniem czy też nauczycielem.
U nas nie ma miejsca na pesymizm, bo ten, jak mówił ks. J. Twardowski „powinno się
ośmieszać”.
Naszym zamierzeniem jest nie tylko to, by pochwalić się szkołą i jej społecznością.
Pragniemy, byście tak jak my pamiętali, że głośne i entuzjastyczne świętowanie rocznic jest
wspaniałe, ale wiedzcie, że i Mickiewicz pewnie pochyliłby się nad słowami Karola de
Foucauld:
„Bez słów, bez kazania, bez rozgłosu,
w milczeniu, dobrym przykładem
można ludziom czynić
nieskończenie wiele dobrego”.
Tego właśnie życzymy Wam, którzy podjęliście trud połączenia szkół, w których funkcjonują
nie tylko w teorii, ale też w praktyce Mickiewiczowskie idee i tradycje.
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