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Pan

Ryszard Kaźmierczak 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Samochodowych

i Mechatronicznych w Łodzi

Szanowny Panie Dyrektorze,

W imieniu wojewody łódzkiego, Pana Zbigniewa Rau, dziękuję za informację o uroczystości 

nadania imienia gen. Stanisława Maczka szkołom wchodzącym w skład ZSSiM w Łodzi. 

Wybór patrona, przez całą społeczność szkolną, jest niezwykle ważną i odpowiedzialną 

decyzją ponieważ wiąże się z uznaniem jego drogi życiowej, poglądów i postawy. Generał 

Maczek może być dla wszystkich wzorem patriotyzmu oraz odpowiedzialności za siebie 

i innych. To nie tylko dzielny żołnierz, ale także wspaniały człowiek, który tak bardzo ukochał 

ojczyznę, że dla jej wolności poświęcił większość swojego długiego życia. Piotr Potomski 

w książce poświęconej polskiemu patriocie napisał Był żołnierzem i dowódcą, o którym 

mawiało się, że nie przegrał żadnej bitwy (...). Uosabiał najlepsze cechy oficera i znakomitego 

dowódcy nowoczesnych wojsk. Był zarówno teoretykiem, jak i znakomitym organizatorem 

i praktykiem broni pancernej. Cieszy mnie niezmiernie fakt, iż Zespół Szkół Samochodowych 

i Mechatronicznych, poprzez tak trafny patrona, kształtuje właściwe nawyki i wraz z młodzieżą 

wzajemnie będzie pielęgnować patriotyczne postawy i narodowe tradycje. 

Doceniając znaczenie uroczystości oraz życząc całej społeczności szkolnej wielu 

sukcesów, pragnę poinformować Pana Dyrektora, iż Wojewoda Łódzki z przyjemnością 

obejmie wydarzenie patronatem honorowym. 

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR BIURA WOJEWODY

Tobiasz Bocheński
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