Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
We wtorek 1 września o godz. 10.45 odbyła się uroczystośd rozpoczęcia roku szkolnego
2009/2010, którą poprzedziła inauguracyjna Msza Św. w bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim
Przedmieściu.
W sali gimnastycznej zebrali się
uczniowie klas pierwszych, przedstawiciele
uczniów klas drugich i trzecich, dyrekcja
szkoły,
grono
pedagogiczne
oraz
zaproszeni
goście, między innymi:
p. Wojciech Bartelski – burmistrz Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy i p. Joanna
Kozorowska – inspektor Wydziału Oświaty
i Wychowania Dzielnicy Śródmieście.

Po powitaniu zebranych przez
prowadzącego uroczystośd p. Jarosława Lewandowskiego i wysłuchaniu Listu Mazowieckiego
Kuratora Oświaty Karola Semika, który przeczytała p. Agnieszka Kraszewska, głos zabrał dyrektor
szkoły p. Arkadiusz Krużyoski:
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, zaproszeni Goście.
„Nic nie może przecież wiecznie trwad”. Wszystko,
co piękne i miłe, szybko przemija. Tak też przeminęły
wakacje, a przed nami nowy rok szkolny. Chcielibyśmy,
żeby był tak przyjemny, jak ostatnie dwa miesiące, ale
wiemy, że dni, które nas czekają, nie będą łatwe.
Pocieszający jest jednak fakt, iż to, co trudne i mniej miłe,
również przemija.
Żywię nadzieję, że wszyscy postaramy się, aby
nadchodzący czas upłynął szybko i bez zakłóceo. Mam na
myśli nie tylko Nauczycieli i uczniów klas drugich i trzecich,
ale także, a może przede wszystkim, nowych Rejaków,
przyjętych w tym roku do klas pierwszych. Liczę na to, że
Wasze świetne wyniki w gimnazjum zostaną pomnożone
w naszym Liceum, że będziecie tak ambitni i żądni wiedzy
jak do tej pory. Dwa lata temu nasza szkoła zajęła piętnaste miejsce w rankingu liceów warszawskich.
W zeszłym roku – miejsce trzynaste. Warto byłoby powalczyd o miejsce w pierwszej dziesiątce i to
właśnie Wy możecie się do tego przyczynid. Nie jest to życzenie bezpodstawne, ponieważ tegoroczny
nabór był najlepszy od wielu lat. Progi punktowe zostały podwyższone średnio o 10 punktów
w stosunku, do tych, które obowiązywały w roku ubiegłym.
Nie sądźcie jednak, że ranking jest najważniejszy. Lepsze wyniki szkoły mają służyd przede
wszystkim temu, żebyście mogli zdobywad wiedzę na wysokim poziomie, taką która przygotuje Was
do studiów i kariery zawodowej. Dla nas, Nauczycieli, najważniejsze jest to, abyśmy do zdobywania
tej wiedzy nie musieli nakłaniad siłą perswazji. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy uczniowie mają

motywację do intelektualnego rozwoju.
Wspomaganie Was w dążeniu do tego to
jedno z najważniejszych zadao naszej szkoły.
Od początku istnienia liceum, a wiec od
ponad stu lat, to się nie zmienia, niezależnie
od wszelkich prądów dziejowych. Chcemy tę
tradycję podtrzymywad, przynajmniej przez
następne 100 lat.
W 2012 roku nasza szkoła obchodzid
będzie stupięciolecie swojego istnienia. Może
warto by to przypomnied w czasach,
w których wielu uważa tradycję za
niepotrzebną, a rzetelne wykształcenie za zbędne. Może warto by też podkreślid nasz związek
z tradycją poprzez pewien symboliczny akcent i powrócid do historycznego adresu naszej szkoły –
Pl. Małachowskiego 1. Jestem pewien, ze szkoła z nowym-starym adresem będzie jeszcze chętniej
wybierana przez najlepszych uczniów, takich – którzy wolą studiowad niż popadad w marazm
umysłowy, takich – którzy poza nowoczesną techniką cenią tradycję.
Na początku wyraziłem życzenie, aby czas pracy, który jest przed nami przeminął szybko i bez
zakłóceo, ale jeszcze dodam, że przeminąd ma tylko czas, ale nie to, co pozostawi on w Waszych
umysłach – wiedzę i doświadczenie, jakie tu zdobędziecie.
Przed wakacjami życzyłem pięknej pogody i chyba to
się sprawdziło. Teraz życzę Wam wszystkim pogody
sprzyjającej pracy i tego, aby w trudnych chwilach, które nas
czekają, nie opuszczały Was: wiara, nadzieja i oczywiście
rozwaga oraz poczucie humoru, ponieważ to one pozwalają
podejśd z dystansem do własnych dokonao – a bez tego o
jakimkolwiek rozwoju nie może byd mowy.

Następnie słowa do młodzieży i nauczycieli
skierowali: burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy – p. Wojciech Bartelski, przewodniczący Koła
Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Reja –
p. Henryk Komorowski oraz przewodnicząca Rady
Rodziców – p. Agnieszka Dąbrowska.

W tym roku szkolnym wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego „O pożytku płynącym
z pisania na murach”, który wygłosiła p. Barbara Strycharczyk.

Nie zabrakło również części artystycznej na
wysokim poziomie. Wspaniałą gra na akordeonie
zachwycił wszystkich uczeo klasy 2g Wojciech
Gawrych.
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