Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Mam wielką przyjemność przywitać wszystkich tu
zgromadzonych na rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Dla
społeczności
uczniowskiej
w Bielanach to szczególnie uroczyste i historyczne rozpoczęcie roku
szkolnego. Za kilka dni w naszej szkole zostanie rozpoczęta budowa
sali gimnastycznej.
Z tej też okazji zostaliśmy zaszczyceni obecnością gości:
Serdecznie witam – Pana Zbigniewa Woźniaka – Wójta Gminy
Bielany
Cieszy nas obecność:
Księdza Kanonika Jana Arseniuka dobrego i życzliwego Pasterza
Kościoła, który uroczystą Mszą Świętą rozpoczął nasze uroczystości,
a wraz z nim Księdza Wojciecha Piotrowskiego wspierającego nasz
codzienny trud.
Serdecznie witam:
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Jak pisała znakomita polska poetka Wisława Szymborska, "
każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy ". Tymi słowami pragnę
rozpocząć dzisiejszą ceremonię rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
gdyż jest ona w pewnym sensie kontynuacją czegoś, co już wszyscy
zapoczątkowaliśmy, jest kolejnym etapem naszego życia. Stoimy tu
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Przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum - Panią Bogusławę
Krasnodębską oraz Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej – Pana Marka Adamczyka
Z radością dostrzegam szacownych emerytów – byłych
pracowników naszej szkoły.
Witam Rodziców, Nauczycieli, Pracowników administracji i
obsługi, i was drodzy uczniowie – w których wszelkie nasze wysiłki –
odnajdują swój cel i sens.

dziś, znów razem, z uśmiechem na twarzy, pełni obaw i motywacji do
walki. Walki, którą podejmiemy wraz z pierwszym dzwonkiem.
Walki o oceny, wykształcenie, ale również o kształtowanie własnej
osobowości.
Odsłaniamy nową, niezapisaną jeszcze kartę historii tego miejsca.
Zapiszmy ją mądrze i odpowiedzialnie, nie tracąc poczucia sensu do
czego zmierzamy, jaki przyświeca nam cel.
Dzieje ludzkości, zapisują się na kartach historii różnymi
zgłoskami. Oby na kartach historii naszej szkoły było jak najwięcej
ZŁOTYCH ZGŁOSEK, jak najmniej - pozłacanych.
Mam nadzieję, że złotymi zgłoskami możemy odnotować fakt
„Budowy hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach
Jarosławach”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działania 7.2
„Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
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Zachęcam i zapraszam wszystkich – całą nasza społeczność do podjęcia wyzwań rozpoczynającego się roku szkolnego. Takich
wyzwań nie podjęli uczniowie w 1939 r., bo wybuchła II wojna
światowa, ale pokolenie lat 80 podjęło wyzwanie obalenia
komunizmu, walki o wolność narodu od opresji i przymusu. Wczoraj
obchodziliśmy XXX rocznicę powstania Solidarności.
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Szanowni Rodzice! Nie da się przecenić waszego zaangażowania.
Aby zrozumieć problemy społeczności, trzeba stanąć w samym jej
środku. Nie da się niczego rozwiązać z perspektywy zewnętrznego
obserwatora. Zapraszam do podejmowania trudu - szeroko rozumianej
odpowiedzialności - za naszą szkolę i za naszą młodzież.
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Koleżanki i koledzy nauczyciele! Życzę wszystkim nam, by
wyzwania i doświadczenia, jakie stoją przed nami w rozpoczynającym
się dziś roku szkolnym, przyniosły nam niekłamaną satysfakcję.
Myślę jednak, że zawsze powinna towarzyszyć nam
świadomość, że to osobowość i profesjonalizm są zasadniczym
czynnikiem kształtującym poziom edukacji, a sukcesy młodzieży –
stają się świadectwem rozwoju zawodowego i sensem ponoszonego
przez nas trudu.
Dlatego będę stanowczo zabiegał o stworzenie w szkole
obszernej przestrzeni dla realizacji intelektualnych i artystycznych
aspiracji uczniów.
Bardzo ważne jest także to, aby nasza szkoła wychowywała
uczniów w duchu patriotycznym, dbając o pamięć historyczną i
poczucia przynależności do wspólnoty narodowej.
Wszystkim pedagogom, uczniom i ich rodzicom życzę
powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków związanych z
intelektualnym, moralnym i fizycznym rozwojem naszych uczniów.
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Jest to moment szczególny dla tych, którzy przekraczają próg
tej szkoły po raz pierwszy. Was moi drodzy witam w sposób
szczególny. Pamiętajcie, " przezwyciężenie strachu, to początek
mądrości ". Otwieramy dziś przed wami nie tylko drzwi szkoły, ale
nasze umysły i serca. Od dzisiaj szkoła ta jest również waszą szkołą.
Wpisując siebie w jej tradycję, uczyńcie naszą szkolę jeszcze
piękniejszą - przez wysiłek pracy i mądre wykorzystanie czasu.
Starszych gimnazjalistów proszę o życzliwe przyjęcie
młodszych kolegów i opiekę nad nimi. Teraz już jesteście z „jednej
szkoły” i niech to ma jakieś znaczenie.
Trzecioklasiści mają bardzo ważny rok przed sobą. Zdecyduje
on o dalszej nauce.... a może nawet i o całym życiu. Warto pokusić się
o mądre postanowienia i zrealizowanie ich w całej rozciągłości.
Drodzy uczniowie. Zapraszam Was wkraczajcie na drogę .... ku
mądrości.

