
„Szkoła pozostaje w pamięci jako pierwsza miłość, która nie rdzewieje. Mijają lata, a ona się nie 

starzeje, po jej korytarzach nie chodzi się, lecz biega. Nie schodzi się po schodach, lecz zjeżdża po 

poręczy. Ma sto lat, a nie jest staruszką. Kipi w niej młodość, wciąż wrze życiem – moja szkoła”. 

ks. Jan Twardowski 

Szanowni Państwo! 

Absolwenci Szkół Podstawowych nr 3, 15 i 315! 

 
Korzystając z możliwości, jakie dają nam lokalne mass media, zwracamy się z prośbą 

o pomoc związaną z trwającymi w naszej placówce przygotowaniami do jednego 

z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły, jakim jest uroczystość nadania imienia Jana 

Pawła II. 

Jako szkoła jesteśmy dumni z każdego Państwa sukcesu w dorosłym życiu. Mamy nadzieję, 

że chwile spędzone w „podstawówce” wspominacie Państwo dobrze, a zdobyta tu wiedza 

i umiejętności umożliwiły Wam bezproblemowe kontynuowanie nauki i zdobycie 

wymarzonego zawodu.  

Wierzymy, że zawarte tu przyjaźnie przetrwały próbę czasu i ciągle pamiętacie Państwo 

kolegów i koleżanki z dawnych lat.  

Liczymy, że społeczność naszej szkoły powstałej z połączenia „trójki” i „piętnastki” 

zaliczacie również do grona swoich przyjaciół.  

W związku z tym kierujemy do Państwa – naszych Absolwentów - śmiałą prośbę 

o pomoc i wsparcie finansowe naszych przygotowań do nadania szkole imienia Jana 

Pawła II. Uroczystość odbędzie się 22 października 2013 roku.  

Wybór patrona stawia przed nami bardzo wysoką poprzeczkę, ale równocześnie daje nam 

możliwość przekazania młodemu pokoleniu ideałów głoszonych przez Jana Pawła II. Jego 

osobę postrzegamy jako nauczyciela, przyjaciela dzieci, pasjonata teatru, literatury i przyrody 

a przede wszystkim – Wielkiego Człowieka. 

Obecnie stanowimy niewielką i zżytą społeczność. Chcemy być coraz lepsi. Uważamy, że 

mimo upływu lat, wielu zmian w Państwa życiu, jesteście ciągle częścią tej rodziny. 

Zapraszamy więc do udziału w uroczystościach i pomocy w ich przygotowaniu licząc choćby 

na najmniejsze finansowe wsparcie. 

Jesteśmy przekonani, że Wasze zaangażowanie będzie okazją do wspomnień i przyczyni się 

do kontynuowania szkolnych tradycji. 

Będziemy dumni, mogąc chwalić się Państwa wsparciem i zaszczyceni Waszym udziałem 

w życiu naszej szkoły. 

Wpłat można dokonywać na konto szkoły (podane poniżej) lub kupując cegiełkę dostępną 

w sekretariacie szkoły. 

 

Z wyrazami szacunku 

Uczniowie, rodzice, 

nauczyciele i pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 315 

w Świdnicy 



tel./ fax 74 856-95-02 (03) 

www.sp-315.swidnica.pl 

e-mail: sekretariat@sp-315.swidnica.pl 
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