Wojciechów, 1.09.2022 r.
Szanowni Dyrektorzy,
Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkół
Szanowni Rodzicie i Opiekunowie
Drodzy Uczniowie

Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny 2022/2023. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam
i przekazuję najlepsze życzenia z okazji tego ważnego wydarzenia dla szkolnej społeczności. Niech będzie
to czas, który umocni w Państwu poczucie, że szkoła to nie tylko miejsce pracy i nauki, ale także
objaśniania i odkrywania świata, budowania wspólnoty, kształtowania wartościowych postaw, budowania
zainteresowań i pasji.
Państwu Dyrektorom życzę wielu sukcesów w pracy, nieustających powodów do dumy z osiągnięć
uczniów i absolwentów szkoły, stałego wsparcia od zawsze zaangażowanej i pomocnej kadry
pedagogicznej i pracowników obsługi oraz „dobrych wiatrów” w oświacie, tak aby szkoła mogła
kontynuować swoje wieloletnie już tradycje dobrego kształcenia i wychowania. Niech starania Państwa
Dyrektorów i czas poświęcony szkole będą powodem do satysfakcji i radości. Szkoła to drugi dom dla
uczniów i dla nauczycieli. Życzę, aby ten dom był ciepły, przyjazny, bezpieczny i szczęśliwy, żeby każdy
mógł realizować tu swoje plany, talenty i marzenia. Składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności, realizacji wszelkich planów i zamierzeń oraz dalszego prężnego rozwoju szkoły.
Nauczycielom składam życzenia prawdziwej satysfakcji z tego, że wykonują Państwo pracę, która jest
misją. Bardzo często to właśnie Państwu, młodzi ludzie zawdzięczają wskazanie drogi, fascynację wiedzą,
możliwość realizacji marzeń. Życzę powodzenia w pracy pedagogicznej i wychowawczej, wielu ciekawych
pomysłów oraz satysfakcji z kształtowania postaw uczniów. Wierzę, że nadal będą Państwo znajdowali
w sobie siłę oraz natchnienie do rozbudzania młodych talentów.
Rodzicom życzę dumy i zadowolenia z sukcesów dzieci oraz przekonania, że dom i szkoła wzajemnie
się uzupełniają. Tak jak nie ma szkoły bez nauczycieli i uczniów, tak nie ma jej również bez rodziców.
To Państwo ją wspierają i współkształtują. Bardzo dziękuję Państwu za tak duże zaangażowanie w życie
szkoły. Życzę, aby z wywiadówek przynosili Państwo do swoich domów same dobre wiadomości.
Wszystkim uczniom życzę, by lubili swoją szkołę. Wprawdzie skończyły się wakacje i pora wrócić
do nauki i obowiązków, ale jednocześnie to radość z ponownego spotkania z kolegami i z nowych
szkolnych przeżyć. Życzę niesłabnącej ciekawości świata i wielu osiągnięć w nauce. Niech nauka w szkole
będzie dla Was edukacyjną przygodą, pierwszym etapem do dalszego kształcenia, który w przyszłości
zaowocuje realizacją marzeń i pasji. Niech szkoła będzie dla Was miejscem ciekawym i bezpiecznym,
otwierającym oczy na bogactwo i piękno świata, uczącym wzajemnego szacunku i patriotyzmu. Życzę
Wam jak najlepszych stopni, wielu przyjaźni i dobrej energii do pracy.
Niech nowy rok szkolny przyniesie wszystkim Państwu, całej szkolnej społeczności, spokój, zdrowie,
wiele powodów do radości i satysfakcji.
Udanego roku – przez wszystkie miesiące od września do czerwca!!!

Z serdecznymi pozdrowieniami :)
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