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List burmistrza Góry Kalwarii
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie!
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele i pozostali Pracownicy Szkoły!
Pierwszego dnia nowego roku szkolnego – 2019/2020 – proszę przyjąć najserdeczniejsze
życzenia. Dziś w tej placówce rozpoczyna się kolejny etap wielkiej przygody. Tak, przygody.
Bo zarówno nauka, jak i praca może być właśnie jak podróż przez niezwykłe miejsca. Przecież
to tu, w szkole, codziennie odkrywamy świat i podejmujemy wyzwania. To tu poznajemy lepiej
siebie i innych, aby rozwijać zainteresowania i budować relacje. Tak jak wakacje przyniosły nam
wszystkim wytchnienie, tak rok szkolny będzie motywować nas do działania i rozbudzać
ambicje. W czerwcu spotkamy się w tym miejscu jako ludzie bogatsi o cenne doświadczenia.
Drodzy Uczniowie, pragnę Wam życzyć, abyście czuli się w szkole jak w drugim domu. Abyście
mieli tu poczucie bezpieczeństwa oraz przekonanie, że jesteście akceptowani i szanowani.
Jednocześnie proszę, by każde z Was odnosiło się z szacunkiem i wrażliwością do drugiej osoby.
Pamiętajcie o słowach „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Życzę Wam również radości
z poznawania świata, ze zdobywania wiedzy. Ale miejcie też swoje pasje. Znajdujcie czas, aby je
rozwijać.
Szanowni Rodzice, dziękuję za wysiłek, który każdego dnia wkładacie w wychowywanie swoich
pociech. Życzę, abyście mieli w tym roku szkolnym jak najwięcej powodów do dumy.
Jednocześnie doceniajcie, proszę, każdy wysiłek dzieci. Warto czasem przypomnieć sobie te
chwile, kiedy my, dorośli, byliśmy uczniami. Przyznajmy: każdy z nas miewał gorsze dni. Życzę
Wam także owocnej współpracy z dyrekcją i nauczycielami. Szkoła i dom wspólnie przygotowują
młode pokolenie do dorosłego życia. Doceniajmy trud pedagogów.
Szanowni Pracownicy Szkoły, dziękuję za Wasze starania, Wasze zaangażowanie. Po zasłużonym
odpoczynku wracacie, by kontynuować swoją misję. Wymagającą, ale dającą satysfakcję. Niech
tej satysfakcji będzie jak najwięcej. Satysfakcji z postępów uczniów, ale i z własnego rozwoju.
Dbajcie też, proszę, aby cała społeczność szkolna była prawdziwą wspólnotą. I aby prawdziwą
wspólnotą było grono pedagogiczne. Bądźcie jak najlepszym przykładem dla swoich
podopiecznych.
Całej społeczności szkolnej życzę wspaniałego roku szkolnego! Niech dzisiejszy dzień będzie
początkiem czegoś wielkiego!
Arkadiusz Strzyżewski

