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Szanowna Siostro Dyrektor!
Drogie Siostry, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

W niełatwej rzeczywistości przeżywamy kolejny Dzień Edukacji Narodowej. Każdy
z Was zatroskany jest z pewnością nie tylko o codzienność Szkoły, ale także o Wasze domy
i rodziny. We wszystkich naszych nazaretańskich wspólnotach nie ustaje modlitwa o Opiekę
Bożą nad nami i naszymi dziełami.
W roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II niech towarzyszą Wam Jego słowa
skierowane do katechetów, nauczycieli i wychowawców we Włocławku, w roku 1991:
„(...) Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego
zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie
przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które
byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań,
jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba,
abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej
walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.(…)
Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, z uznaniem pragnę podkreślić trud, jaki wkładacie
w wychowanie młodego pokolenia.
Serdecznie Wam dziękuję za tę szczególnie ważną i trudną pracę.”

Z darem modlitwy

Siostra Prowincjalna
wraz z Siostrami z Zarządu

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły!
„Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi,
nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje,
przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil,
łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem,
gdzie biały anioł tryumf odnosi”.
/Janusz Korczak/
14 października. Tego dnia obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, w szkole
popularnie zwany Dniem Nauczyciela.
Dzieci w szkołach lubią to święto.. bo wiadomo jak nie ma lekcji, czy sprawdzianów to
święto mają również uczniowie.:) Dzień to miły i potrzebny. Odświętnie ubrane dzieciaki,
eleganccy nauczyciele, kwiaty, czasami uroczyste akademie… czasami tylko życzenia. I jak co
roku pytanie: jakie życzenia, jakie kwiaty, wierszyk? Czy piosenka…?
Jak świętować ten dzień, by różnił się od zeszłorocznego, jak być oryginalnym?
W tym roku bez apeli, akademii, wielkich uroczystości i pewnie bez wielu innych wspaniałości.
Bez większego starania, jest po prostu oryginalnie!
Praca nauczyciela jest szczególnym powołaniem, powołaniem do towarzyszenia,
w którym istotną rolę odgrywa postawa „mądrej miłości” do ucznia, miłości, która jest
cierpliwa, która nie szuka swego, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się
z niesprawiedliwości, we wszystkim pokłada nadzieję, nigdy nie ustaje… . Jest to powołanie
w każdym czasie niezwykłe i trudne. Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi
wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej
umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!

Tylko wówczas może powiedzieć, że dobrze wypełnił swoje zadanie, jest nauczycielem
spełnionym, pozostającym w pamięci uczniów, którzy jak Zbigniew Herbert w wierszu „Pan
od przyrody” powiedzą:

Nie mogę przypomnieć sobie
Jego twarzy…
ale on pierwszy pokazał nam świat
wprowadził…w życie.
Tylko wówczas może powiedzieć, że jest człowiekiem wielkim i nauczycielem spełnionym, co
potwierdza C. K. Norwid w wierszu „Wielkość” pisząc:

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy
Pochylić czoła,
Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy
Zwyciężył…!
Dziękuję wszystkim za wspólną pracę, za trud i wysiłek, by każdy dzień upływał
w spokoju, bezpieczeństwie, wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Służmy sobie pomocą,
wsparciem, otwartością, bądźmy wdzięczni za każdy dzień przeżyty w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku, a Boże błogosławieństwo i łaski będą nas zadziwiały w swej obfitości.

Nauczycielu dobry, prawdę czyń w miłości…
/Stefan Kardynał Wyszyński/
Z modlitwą
s. Aneta

