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Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, 

Uczniowie, Rodzice, Samorządowcy, 

Przyjaciele polskiej szkoły 

 

 

 

 

 Nowy rok szkolny – powrót do znanych obowiązków, trochę twórczego niepokoju  

i nowe nadzieje. Wszystkich to dotyczy – nauczycieli, uczniów, ich rodziców, organizatorów 

edukacji, każdego jednak w inny sposób. 

 Warto pamiętać, że czas nauki i wychowania jest wyjątkowo cenny i niepowtarzalny. 

Mija szybko, choć na początku wydaje się długi. Dlatego trzeba jak najlepiej i najmądrzej  

go wykorzystać. Unikać powierzchowności i bylejakości, nie marnować szans, każdą chwilę 

zapisywać od razu na czysto. Jest w Was, Drodzy Młodzi, wielki potencjał. Tylko musicie 

uwierzyć w swoje możliwości i z entuzjazmem poznawać świat, historię swojego kraju, 

literaturę, w której jest zapisane wielowiekowe doświadczenie humanistyczne człowieka, 

stawać się coraz bardziej dojrzałymi, mądrymi ludźmi i prawymi Polakami, potrafiącymi 

odpowiedzialnie kształtować swoje życie i zatroszczyć się o losy Polski. Tego Wam życzę  

u progu rozpoczynającego się roku szkolnego. 

 Pomogą Wam w tym Wasi nauczyciele i będą Was z miłością wspierać Wasi rodzice. 

Państwa wiedza i doświadczenie, Szanowni Dorośli – Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, 

Samorządowcy, Pracownicy nadzoru pedagogicznego, Przyjaciele szkoły i naszej młodzieży, 

Państwa wzory postaw i zaangażowanie są gwarancją, że nasze dzieci będą podążały dobrą 

drogą. Nie możemy ich zarażać pesymizmem, sceptycyzmem i malkontenctwem.  

Naszą dewizą niech będzie świat na tak, a nasza pasja i wiara na pewno udzielą się młodym. 

Dajmy przykład jak zamienić gnuśną, choć wygodną kanapę na parę butów, aby iść po drogach, 

które otworzą nowe horyzonty po to, aby zmieniać świat na lepszy, do czego zachęcał nas 

Papież Franciszek podczas niedawnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

 Polska szkoła ma wielki dorobek i mądrych pedagogów. Jestem przekonany, że czerpiąc 

z tych wartości potrafimy stworzyć optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju młodego  
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pokolenia poprzez właściwe koncepcje edukacyjne, sprawdzoną strukturę oświaty i racjonalny 

ustrój szkolny, dobre podstawy programowe, troskę o aspekty wychowawcze i aksjologiczne 

w edukacji, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Wszystko to można i trzeba 

realizować. To, co się w ostatnich latach nie sprawdziło, wymaga korekty i dobrej zmiany.  

Dla jej powodzenia potrzebna jest akceptacja i zaangażowanie nie tylko szkoły, ale i całego 

społeczeństwa. Wszak dla przyszłości naszych dzieci, naszej Ojczyzny i świata nie ma 

ważniejszego zadania. Przecież „takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”.  

 Życzę wszystkim, aby rok szkolny 2016/2017 przyniósł radość i satysfakcję  

oraz poczucie, że uczestniczymy w wielkim, wspólnym dziele postępu w sztafecie pokoleń. 
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