
Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice 
i Pracownicy szkoły,

 
      Rok szkolny 2020/21 przechodzi do historii. Był to z pewnością rok wielu
wyzwań, rok nieustannych zmian, rok, w którym nadziei na rychły koniec
pandemii towarzyszył strach o zdrowie najbliższych, niepewność, co przyniesie
jutro. Wracamy małymi krokami do tak długo wyczekiwanej normalności:
pracujemy nad odbudowaniem relacji, integracją naszej szkolnej społeczności
tak, by każdy, kto przekracza próg naszej szkoły, mógł czuć się dobrze i
bezpiecznie.
         Drodzy Uczniowie! Dziękuję Wam za zaangażowanie, aktywność i motywację,
a także za to, że w trudnych warunkach nauki zdalnej byliście otwarci na wiedzę,
na wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, rozwijanie pasji i talentów.
Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję, a szczególne słowa uznania kieruję do
czterech uczennic, którym przypadł w tym roku zaszczytny tytuł Primus Inter
Pares. Są to: Natalia Wróblewska i Zuzanna Zimna z klasy 5a, Nina Lehmann z klasy
6e oraz Laura Szczerbowska z klasy 8a, która jest jednocześnie najlepszą
absolwentką naszej szkoły. Uczennice osiągnęły  imponującą średnią ocen: 6,00
oraz otrzymały wzorowe zachowanie.
 Drodzy Absolwenci! Życzę, aby każda nowa przyjaźń okazała się szczera i wierna,
nowi nauczyciele niech będą wyrozumiali i sprawiedliwi, niech innym będzie
dobrze z Wami, a Wam z innymi. Mam nadzieję, że będziecie myślami wracać do
wspólnie przeżytych tutaj chwil. 
          Drodzy Rodzice! Choć mijający rok szkolny nie należał do łatwych, kończymy
go bogatsi o nowe doświadczenia: doceniamy wartość każdej chwili spędzonej
wspólnie z najbliższymi, odkrywamy na nowo, jak ważna jest rozmowa, dobre
słowo, kontakt z drugim człowiekiem, wzajemny szacunek i wsparcie. Dziękuję
Państwu za wspieranie Waszych dzieci, a także za cierpliwość, motywowanie nas
do działania i wszystkie ciepłe słowa, dzięki którym każdego dnia stajemy przed
naszymi uczniami, by pokazać im, że świat jest dobry i piękny.
    Drodzy Nauczyciele! Serdecznie dziękuję Wam za wsparcie, solidarność,
zaangażowanie, bez których nie moglibyśmy osiągnąć tak wiele i życzę, by
doświadczenia zdobyte dzisiaj owocowały jutro. Wszystkim pracownikom
dziękuję za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, dzięki czemu nasi
uczniowie mają w szkole zapewniony komfort i bezpieczeństwo.
 Niech czas wakacji będzie dla wszystkich czasem bezpiecznego wypoczynku,
wytchnienia, radości i beztroski. Do zobaczenia 1 września 2021r.!
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