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Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi.
Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań w gronie rodzinnym. To rodzinna wigilia przy
wspólnym stole, to prezenty pod choinką i ciepło domowego ogniska. Zdawać by się mogło, że
jest to zupełnie inny świat od tego, jaki na co dzień spotykamy w szkole. Chciałabym pokusić
się o przedstawienie nieco innej interpretacji tego, co myślimy na ten temat.
My wszyscy: nauczyciele, pracownicy administracji i uczniowie stanowimy jedną dużą rodzinę.
To my sami kształtujemy atmosferę i niezapomniane chwile w tej szkole.

Nauczyciele codziennie wypełniają Wam czas przekazywaniem wiedzy, wpływają na
kształtowanie Waszych zachowań. Zapytacie, gdzie jest tu miejsce na prezenty czy tworzenie
miłej atmosfery? Otóż prezentem jest codzienny uśmiech, zwykłe „dzień dobry” i oczywiście
umiejętne wypełnianie swoich zadań. To przecież od nas wszystkich zależy czy atmosfera
ciepła i spokoju będzie dla nas codziennością. W tej wyjątkowej chwili, jako „głowa naszej
rodziny”, pragnę podzielić się z Wami wszystkimi słowem, tak jak opłatkiem.
Dlatego:

W Nowym 2009 Roku, uczniom życzę samych dobrych, bardzo dobrych i celujących
ocen-prezentów, życzę odrobiny ciepła dzięki zwykłej ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w
mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku dzięki ludzkiej miłości, a w chwilach
niepokoju życzę nadziei na lepsze jutro. Rodzicom, Nauczycielom i wszystkim pracownikom
naszej szkoły życzę zaś Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących pokój i odpoczynek,
a w Nowym Roku życzę spełnienia marzeń, pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia w
życiu osobistym i zawodowym.
Dla wielu z nas Święta Bożego Narodzenia nieodmiennie kojarzą się z czasem pojednania,
radości i uśmiechu, wzajemnych życzeń i prezentów. To czas wyciszenia i refleksji duchowych,
ale jednocześnie nadziei na pozytywne zmiany.
Życzę wszystkim, aby to Boże Narodzenie było właśnie takie: pełne ciepła rodzinnego,
życzliwości i miłości, a Nowy 2009 Rok był szczęśliwym przełomem w życiu, niosącym sukcesy,
radość i powodzenie.
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