
 

List Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno

do 

Drodzy Absolwenci! 

Nadszedł już czas rozstania

w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Przed 

Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. 

Dla każdego z Was okres pobytu w „Ekonomiku” to z pewnością czas dojrzewania, dokonywania 

pierwszych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, 

znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Jestem przekonana, że niemałą rolę w tych 

zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi 

spotkań po latach będziecie wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała klasa. Dziś 

macie okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia

i z rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już za Wami.

Za kilka dni o tej porze będziecie w skupieniu analizować arkusz

Poczujecie wagę tego wydarzenia 

waszej wiedzy, ale także odporności i wewnętrznej siły. 

Życzę Wam aby każde napisane słowo, każdy pop

zaznaczona odpowiedź na wszystkich egzaminach przybliżyła Was do otrzymania świadectwa 

maturalnego i  poczucia satysfakcji, że wysiłek się opłacił. Wierzę, że otrzymaliście solidne 

podstawy wiedzy i umiejętności, któ

wam  z całego serca, będziemy w czasie wszystkich egzaminów otaczać Was pozytywną energią 

i wyrazami wsparcia. Powodzenia 

Z poważaniem 

Renata Bębenek – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno

 

 

Trzebinia, dnia 

List Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini 

do Uczniów klas czwartych 

czas rozstania. Życzę Wam, aby doświadczenia zdobyte 

Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Przed 

Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. 

Dla każdego z Was okres pobytu w „Ekonomiku” to z pewnością czas dojrzewania, dokonywania 

szych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, 

znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Jestem przekonana, że niemałą rolę w tych 

zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi Nauczyciele i Wychowawcy. Nie 

spotkań po latach będziecie wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała klasa. Dziś 

macie okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia  i z uśmiechem, a może

rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już za Wami. 

o tej porze będziecie w skupieniu analizować arkusz

Poczujecie wagę tego wydarzenia – egzaminu dojrzałości, który będzie poważnym sprawdzianem 

waszej wiedzy, ale także odporności i wewnętrznej siły.  

Życzę Wam aby każde napisane słowo, każdy poprawnie odtworzony wzór, każda właściwie 

zaznaczona odpowiedź na wszystkich egzaminach przybliżyła Was do otrzymania świadectwa 

poczucia satysfakcji, że wysiłek się opłacił. Wierzę, że otrzymaliście solidne 

podstawy wiedzy i umiejętności, które pomogą zrealizować Wasze plany i marzenia. Kibicujemy 

z całego serca, będziemy w czasie wszystkich egzaminów otaczać Was pozytywną energią 

 na egzaminie maturalnym oraz w dalszej życiowej drodze!

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini 

Trzebinia, dnia 03.06.2020 r.                            

Chemicznych w Trzebini  

yczę Wam, aby doświadczenia zdobyte  

Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Przed 

Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. 

Dla każdego z Was okres pobytu w „Ekonomiku” to z pewnością czas dojrzewania, dokonywania 

szych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, 

znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Jestem przekonana, że niemałą rolę w tych 

ychowawcy. Nie raz podczas 

spotkań po latach będziecie wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała klasa. Dziś 

i z uśmiechem, a może 

o tej porze będziecie w skupieniu analizować arkusze maturalne 

egzaminu dojrzałości, który będzie poważnym sprawdzianem 

rawnie odtworzony wzór, każda właściwie 

zaznaczona odpowiedź na wszystkich egzaminach przybliżyła Was do otrzymania świadectwa 

poczucia satysfakcji, że wysiłek się opłacił. Wierzę, że otrzymaliście solidne 

plany i marzenia. Kibicujemy 

z całego serca, będziemy w czasie wszystkich egzaminów otaczać Was pozytywną energią  

na egzaminie maturalnym oraz w dalszej życiowej drodze! 

Chemicznych w Trzebini  


