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Kalisz, 12-14.10.2018r. 
 

Do Przyszłych Uczniów, Nauczycieli 

Szkoły Dwojga Imion, 

dla Potomnych, 

do Was, którzy choć z przyszłości, już dziś jesteście naszymi Przyjaciółmi… 

 

Z nieukrywanym wzruszeniem, przejęciem, ale i dumą kreślimy te parę słów, które pragniemy nazwać 

przesłaniem Przeszłości dla Przyszłości. Odczuwamy dzisiaj magiczną i metafizyczną wprost 

świadomość tego, że stajemy się uczestnikami niezwykłej wspólnoty. Ona ma początek dokładnie  

w momencie, gdy piszemy te słowa. Dzieli nas czas. A co nas łączy? Stuletnie dzisiaj, bogato zdobione 

drzwi wejściowe, szerokie słoneczne korytarze, tajemniczo skrzypiące schody, drzewa za oknem – 

nasza szkoła. Co nas łączy? Budująca duma, że jesteśmy uczniami, nauczycielami, absolwentami tej 

właśnie szkoły, której strzegą Anna Jagiellonka i Mikołaj Kopernik. Zostaliśmy – i my, i Wy, 

wyposażeni w najlepsze możliwości intelektualnego rozwoju, pozyskiwania wiedzy. To miejsce 

otwiera, daje poczucie pewności i właściwie pojmowanej wolności. Co sprawia, że będziecie  

tu powracać? Przyjaźń, smak chwil młodości, emocji. Formujące każdego – i ucznia, i nauczyciela – 

spotkania z drugim człowiekiem. To Wasza mała ojczyzna, tradycja i tożsamość. Tylko one pozwolą 

Wam sięgać po to co nowe, co będzie miarą Waszego rozwoju i postępu. Tak jak mechanizm 

zegarów, które odmierzają bez przerwy, nieustannie czas, tak my dzisiaj w 2018 roku i Wy Potomni, 

nasi już Przyjaciele, tworzymy jeden mechanizm, który odlicza każdy dzień trwania, nieprzerwanego 

życia tej szkoły. Niech nasze doświadczenie, nasz czas, nasze istnienie będzie dla Was, od nas 

przesłaniem i zobowiązaniem. Trwajcie przy tych wszystkich elementach, wartościach, które  

to miejsce tworzyły kiedyś, tworzą dzisiaj i pozwolą zbudować Wam jego przyszłość. 

 Czas mija, lecz są momenty, w których przeszłość spotyka się z przyszłością i zatrzymuje 

wszystkie zegary. To właśnie ten moment. Strzeżcie tego miejsca, pamiętajcie o tradycji i budujcie 

ciąg dalszy… 

 

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie, Absolwenci Szkoły Dwojga Imion– III LO im. Mikołaja Kopernika 

w Kaliszu. 


