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Szanowni Panowie,
Przesyłam wyrazy uszanowania z Indii!
Z ogromną przyjemnością piszę do Państwa po powrocie z
Waszego pięknego kraju do Indii. Wróciliśmy z Polski bogaci
w przeżycia, doświadczenia i wspomnienia, którymi nas
obdarowaliście. Wasze przyjęcie i opieka nad naszą grupą na
trwale zapiszą się w naszej pamięci i wzbogacą nasze życie.
Dzięki
Wam
zrozumieliśmy
istotę
słynnej
polskiej
gościnności, dzięki Wam również doświadczyliśmy krótkiego,
ale bardzo ważnego i gruntownego przybliżenia nam Waszego
inspirującego
życia.
We
wszystkich
naszych
głowach
pozostaje jedna myśl – kiedy zobaczymy się wszyscy ponownie?
Wiem, że w dniu 14 października świętujecie Dzień
Nauczyciela. W związku z tym, chciałbym dołączyć do Waszego
celebrowania tego dnia, życzenia miłości i przyjaźni z
Indii. W Indiach Dzień Nauczyciela obchodzony jest 5
września. W tym dniu nauczyciele obdarzani są szczególnymi
wyrazami szacunku za ich nieoceniony wkład pracy dla naszego
społeczeństwa. Wzruszającym jest móc przekazać wszystkim
państwu najlepsze życzenia z okazji Waszego szczególnego
święta – to prawdziwy przywilej i zaszczyt. Jeden z
największych indyjskich świętych zauważył dawno temu, że
naród buduje się w klasach. I tak właśnie się dzieje –
nauczyciele różnych nacji budują narody w swoich salach
lekcyjnych. Będąc świadkami występu Waszych uczniów,
poprzez poloneza, śpiew chóru opiewający piękno różnych pór
roku, nasze serca radowały się wraz z Wami pięknem
edukacyjnych wartości przekazanych w tym programie i
Waszych umiejętności pedagogicznych. Każdy występ Waszych

uczniów wywarł na nas ogromne wrażenie, zarówno zespół
jazzowy, chórzyści, tancerze z ogniem, jak również
przemówienie skromnego nauczyciela historii, przemówienia
Panów Dyrektorów, czy też Pana Burmistrza, który tak ciepło
i serdecznie nas wszystkich powitał. Byliśmy zachwyceni
warsztatami, które przygotowaliście dla nas, jak również
eksperymentami fizyczno-chemicznymi, które wniosły tak
wiele ekscytacji. Kiedy nasze spotkanie przeniosło się na
stadion sportowy na mecz siatkówki, wiedzieliśmy, że nie
jesteśmy godnym przeciwnikiem dla Waszych uczniów, ale
atmosfera o którą zadbaliście podczas gry była niezwykle
budująca. Uszanowaniem naszych różnych kultur sportowych
byłoby powtórzenie podobnego wydarzenia, wymiany ducha
sportowego pomiędzy nami.
W geście wdzięczności prosimy o przyjęcie płynących z serca
podziękowań
skierowanych
do
uczniów,
nauczycieli,
wszystkich pracowników, którzy dołożyli wszelkich starań
aby nas przyjąć, edukować i inspirować w dniu 2
października. Jesteśmy winni podziękowania dla wszystkich
osób, których ogromne wysiłki sprawiły, że obecność w Waszej
szkole była dla nas przepięknym doświadczeniem.
Opuściliśmy Wasz kraj z wielkim bagażem wspomnień, których
nam dostarczyliście i zawsze będziemy wdzięczni za Waszą
niesamowitą
gościnność
i
wyrazy
sympatii.
Ponieważ
świętujecie
Dzień
Nauczyciela
przesyłamy
Wam
najserdeczniejsze życzenia i pragniemy wyrazić nasz głęboki
szacunek dla Waszej pracy, która przyczynia się do budowania
wspaniałej społeczności. Świat staje się lepszym miejscem,
kiedy szkoły takie jak Wasze dają społeczeństwu wspaniałych
młodych obywateli. W najbliższych dniach i miesiącach
dołożę wszelkich starań do współpracy z Wami, aby możliwym
stało
się
zorganizowanie
kolejnych
wizyt
delegacji
młodzieży do Waszej wspaniałej społeczności. Modlę się, aby
ten dzień nastąpił wkrótce.
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