Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo!
Wakacje już za nami. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok szkolny
2020/2021, rozpoczynamy go w innej rzeczywistości spowodowanej zagrożeniem
epidemiologicznym, ale mimo to, wszyscy mamy obowiązki, które rzetelnie musimy
zrealizować.
Drodzy Uczniowie!
W tym dniu pomyślcie co chcecie zrobić przez dziesięć miesięcy, które przed Wami.
Wyznaczajcie sobie ambitne cele. Uczcie się pokonywać przeciwności, nie zrażajcie się
chwilowymi niepowodzeniami. Życzę Wam wiary we własne możliwości i wytrwałości
w osiąganiu zamierzeń oraz spełnienia edukacyjnych marzeń.
Niech Nauczyciele oraz Rodzice dają Wam niezbędne wsparcie w codziennej
realizacji obowiązków. By ten czas pobytu w szkole był pełen pozytywnych doświadczeń,
związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i kształtowaniem postaw.
Dziś obchodzimy 81. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Wydarzenie
to dało początek II wojnie światowej. Proszę znajdźcie kilka minut i przeczytajcie
wspomnienia Wacława Bańkowskiego (rocznik 1927) o tym, jak z perspektywy 12-latka
wyglądały pierwsze dni września „Zastrzelili na ulicy mojego szkolnego kolegę. Bo za późno
pozdrowił patrol” (tekst poniżej).
Szanowni Rodzice!
Dzisiaj proszę Was, byście wspólnie z nami budowali w dziecku poczucie sukcesu.
Sukces – to nie tylko wysokie miejsca i lokaty na podium w zawodach sportowych czy
konkursach artystycznych; to nie tylko tytuł laureata czy finalisty w konkursach
kuratoryjnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych. Sukces – to systematyczność,
to otwartość na drugiego człowieka; to też umiejętność usiąść z dorosłym i otwarcie
porozmawiać o swoich problemach i niepokojach. Musimy budować w dzieciach poczucie
sukcesu, bo Oni często mówią: „Ja nie mam sukcesów …”, „Mój kolega osiąga sukcesy,
ale nie ja …”. Zobaczmy te mocne strony swoich pociech i budujmy w nich poczucie wiary
we własne możliwości.
Życzę Państwu pomyślnego roku, dobrej, owocnej współpracy ze szkołą, a także
sukcesów edukacyjnych Państwa dzieci.
Życzę całej Społeczności Szkolnej, aby ten rozpoczynający się rok szkolny przyniósł
każdemu wiele spokoju, radości, realizację tych małych i wielkich celów, by wspólna troska
o dziecko sprzyjają budowaniu dobrej jakości pracy naszej szkoły.
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