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Drodzy Uczniowie,

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Szanowni Goście

Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie, która pozwoliła zregenerować Wasze 

umysły i siły witalne, Byście teraz mogli efektywnie kontynuować wspólną pracę. Po wakacyjnym 

odpoczynku w nowy rok szkolny wchodzicie z nadziejami, marzeniami, planami.

Drodzy Uczniowie, już za moment usłyszycie pierwszy po wakacjach szkolny dzwonek. Wracając 

do szkolnych ławek, będziecie wspominali minione wakacje, zawarte znajomości, zwiedzone miejsca. 

Na szkolnych korytarzach ponownie zagości gwar, bo rozmowy i dyskusje na interesujące Was tematy to 

także forma nauki. Niech szkoła stanie się dla Was miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym 

i bezpiecznym. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy, odkrywanie nauki i jej praw, odnajdywanie samego siebie 

w nowych okolicznościach czy rozwój własnych uzdolnień i umiejętności to fascynująca wycieczka 

w nieznane.

Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję 

osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia Uczniów dawały Wam dużo zadowolenia 

i satysfakcji, aby Wasza misja wypełniała się i czyniła Was ludźmi bogatszymi i wartościowymi. Niech każdy 

dzień przynosi Wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie to będzie również dla Was czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny 

przyniesie Wam wiele nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci. Bez Waszego udziału wysiłki 

Nauczycieli nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej szkole rola Rodziców 

i Opiekunów jest ogromna, a Wasza pomoc niezbędna. Dlatego życzę Wam pociechy i dumy 

z Waszych dzieci, żywię też nadzieję, że wspólne działania z Nauczycielami przyniosą oczekiwane efekty, 

że wspólnie będziecie tworzyć wymarzoną szkołę.

Przed Wami rok pracy, której efekty w idać będzie dopiero po wielu latach. Pamiętajmy, że „wszystko 

co doskonałe, dojrzewa powoli".

Życzę Wszystkim, u progu nowego roku szkolnego, cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne 

możliwości.
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