Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele
Nowy rok szkolny 2020/2021 otwiera przed nami nową
rzeczywistość, zastajemy jeszcze nie do końca wyremontowaną, ale
już pięknie odnowioną szkołę. Jeszcze przez miesiąc, do końca
września, potrwają prace na zewnątrz, związane z termomodernizacją
budynku. Renowacji również zostanie poddana podłoga w sali
gimnastycznej, a na ukończeniu jest remont kuchni. Wszystko to ma
służyć poprawie funkcjonowania pracy szkoły, jej wydajności
i jakości. Poprawa estetyki wyglądu budynku zapewne wpłynie
pozytywnie na każdego z nas, gdyż wiem, że wszyscy bardzo cieszymy się z nowo
wyremontowanej szkoły.
Czekały na nią również nasze poprzednie Panie Dyrektor, jednak to nam przypadło
w udziale rozpocząć nowy rok szkolny w prawie wyremontowanej szkole. Cieszymy się z tego
faktu niezmiernie i już snujemy dalsze plany rozwoju i zagospodarowania terenów wokół budynku.
Wszystko to, Drodzy Uczniowie, zbiegło się z trudnym czasem pandemii. Nasz powrót
byłby radośniejszy, gdyby nie obostrzenia, nakazy i przykazy, których przyjdzie nam przestrzegać
po powrocie na szkolne korytarze, ale bardziej cieszy i napawa optymizmem fakt, że razem
przyjdzie nam zmierzyć się z tą trudną sytuacją. Wierzę w Was, Drodzy Uczniowie, Rodzice,
Nauczyciele i Pracownicy szkoły, w Waszą siłę, mądrość, odpowiedzialność, intuicję
i determinację. Chcieć znaczy móc, więc nie będziemy się bać, a po prostu powrócimy do naszej
szkoły i przetrwamy ten czas, który wymaga od nas więcej pracy, samokontroli uwagi i spokoju.
Mamy swoje powody by temu zadaniu sprostać, bo przecież życie jeszcze nie raz postawi nas
w nowej nieznanej sytuacji, z której wyjdziemy bez szwanku, silniejsi, bogatsi o nowe
doświadczenia.
Pragnę Was serdecznie powitać po długiej przerwie, nauce zdalnej w ubiegłym półroczu
oraz wakacjach, zapewne też nie do końca takich jak zwykle. Powracamy do szkoły pełni zapału,
oczekiwań i radości, ale i obaw przed pandemią. Tak, nie zapominajmy, że dziś musimy być
bardziej niż kiedykolwiek ostrożniejsi w kontaktach z rówieśnikami i każdym z najbliższego
otoczenia. Czerpmy przyjemność z możliwości, jakie daje nam szkoła, bo właśnie przekonaliśmy
się osobiście, że nic nie jest nam dane na zawsze. Musimy być przygotowani na każdą
ewentualność i wariant.
Szczególnie serdeczne słowa uwagi kieruję też w stronę naszych pierwszoklasistów. Drodzy
Uczniowie, Was jesteśmy ciekawi najbardziej, pragniemy Was powitać gorąco i zapewnić, że
jesteście tu oczekiwani, a Wasze klasy i wychowawcy gotowi na spotkanie i wspólną edukacyjną
przygodę.
To również trudny, ale i ważny rok dla naszych ósmoklasistów, to w Was pokładamy
największe nadzieje na lepsze jutro. Wasze wychowanie i wiedza, które zdobyliście i jeszcze przez
rok zdobędziecie… nie raz zaowocuje i pokaże, jak ważna jest rzetelna edukacja młodzieży.
Już dziś życzymy Wam, Drodzy Uczniowie, abyście w szczególności nauczyli się posługiwać tą
wiedzą w praktyce, nie zapominając o zasadach i wychowaniu.
Życzę wszystkim Uczniom odkrywczej i spełnionej, ale nie pozbawionej radości nauki,
Rodzicom pewności , że to właściwe miejsce dla ich pociech, Nauczycielom możliwości spełnienia
pasji, jaką jest edukacja naszych dzieci, a pracownikom szkoły spokoju i cierpliwości
w wykonywaniu codziennych obowiązków, a nade wszystko zdrowia.
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