75-lecie I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Pucku
Droga Społeczności Szkolna!
Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Absolwenci i Emeryci naszego liceum.
Mimo ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa mamy okazję obchodzić 75-lecie naszego
liceum. Szkoła na stałe wpisała się w krajobraz naszego miasta i powiatu i od wielu lat przygotowuje
młodzież do nauki na uczelniach wyższych.
Szkoła na przestrzeni lat zmieniała miejsce funkcjonowania, wygląd, lecz zawsze najważniejszy
w niej jest uczeń, siłą sprawczą nauczyciel, a oparciem organ prowadzący i nadzorujący szkołę oraz rodzice. Wychowankowie, którzy ukończyli nasze liceum, są jego chlubą. Jesteśmy dumni z 6171 absolwentów(na dzień 31.08.2020r), wśród których jest wiele cenionych osób z branży prawniczej, medycznej, pedagogicznej, biznesowej, polityki i innych.
Nie byłoby naszej szkoły gdyby nie Wy Uczniowie i Absolwenci. Życzę Wam powodzenia. Samych sukcesów w przyszłości i tego abyście zawsze wspominali nasze liceum jako szkołę, w której spędziliście wspaniały czas w atmosferze nie tylko nauki, ale i zabawy.
Dziękuję Wam drogie Koleżanki i Koledzy Nauczyciele za wasze zaangażowanie w pracę, za
umiejętność stworzenia odpowiedniego klimatu i relacji międzyludzkich. Opinie, które od lat otrzymuję od
naszych absolwentów, świadczą o dobrej atmosferze i o zadowoleniu uczniów ze stwarzanych przez Was
warunków do osiągania wyników i rozwijania talentów. Życzę Wam satysfakcji i dalszych sukcesów w
pracy i tego żeby omijało Was wypalenie zawodowe.
Pracownikom administracji i obsługi dziękuję za dbałość o prawidłowe funkcjonowanie i wygląd
naszej szkoły. Bez Waszej codziennej, systematycznej pracy nie byłby możliwy taki jej obraz.
Systematyczna modernizacja szkoły to zasługa w ogromnej mierze Starostwa Powiatowego w
Pucku i Rodziców. Od kilkunastu lat remontowana placówka, z dumą prezentuje swoje zewnętrzne oblicze, jak i unowocześnione wnętrze i bazę dydaktyczną. Dziękuję za wsparcie, które odczuwalne na każdym kroku sprzyja i motywuje do dalszej pracy i nauki.
Szkoła przez lata swojej działalności stworzyła bogatą tradycję i połączyła kilkadziesiąt pokoleń
ludzi. Niezaprzeczalny wpływ na to mieli nauczyciele – dzisiejsi Emeryci, od których młodsze pokolenia
pedagogów mogły się uczyć dydaktyki i metodyki nauczania. Dziękuję Wam za lata pracy, które poświęciliście uczniom naszego liceum. Dzięki Wam wypracowany został obecny wizerunek naszej szkoły. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia i tego abyście w dalszym ciągu chętnie spotykali się z nami na uroczystościach szkolnych.
Współczesne liceum różni się od tego sprzed nawet kilku lat. Widzimy, jak zmieniająca się rzeczywistość, odciska swoje piętno, także na puckim ogólniaku. W istocie jednak uczeń i jego dobro pozostaje dalej najważniejszym celem. Jestem dumny i jest mi niezmiernie miło, że mogę chociaż w skromnej części
wpływać na dalszy rozwój naszego liceum. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego
sukcesów i życzę wszystkim zdrowia i szczęścia.
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