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Szanowni Uczniowie i Rodzice  
 
 

Dzisiaj, 1 września inaugurujemy kolejny rok szkolny 2021/2022. Ubiegły rok, mimo nieco 

już „oswojonego” stanu pandemii i konsekwencji stąd wynikających, był niezmiennie wielkim 

wyzwaniem dla młodzieży, rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkół oraz organu prowadzącego. 

Dziś, z całą odpowiedzialnością, mogę stwierdzić, że wszyscy ponownie sprostaliśmy temu 

wielkiemu wyzwaniu, a wspólny wysiłek przyniósł znów wymierne efekty, o czym może świadczyć 

fakt, iż uczniowie otrzymali promocję do kolejnych klas, a egzaminy dojrzałości oraz egzaminy 

zawodowe odbyły się zgodnie z terminarzem. Mam nadzieję, że i w tym rozpoczynającym się 

roku szkolnym,  cały proces dydaktyczny będzie funkcjonował w sposób zbliżony do tego sprzed 

pandemii. Jest to szczególnie ważne dla rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, a docelowo 

przyczynia się do przygotowania młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, 

które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym. Chciałbym w tym miejscu również 

zapewnić, że bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników jednostek oświatowych 

nadal pozostaje naszym priorytetem.  

 

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele,  

W ślad za słowami Janusza Korczaka powtórzę, cyt.: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie 

umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”. Zawód, który wykonujecie jest 

odpowiedzialną i wymagającą profesją. Wasz wkład w proces kształcenia oraz wychowywania 

przyszłych pokoleń, jest nieoceniony. Za co bardzo każdemu w Was dziękuję. Szkoła winna 

kształcić ale i wychowywać młodzież zwłaszcza w duchu patriotycznym, dbając o wpajanie 

pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej. Tylko wtedy, przy 

równoczesnym przestrzeganiu szkolnych standardów można realizować ambitne plany 

edukacyjne i wychowawcze oraz zapewnić bezpieczeństwo. Każdemu z Państwa w ślad za 

cytowanym już Januszem Korczakiem, chciałbym życzyć: ”Bądź sobą - szukaj własnej drogi. 

Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś 

zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków(…)”. Jestem przekonany, 

iż te wyznaczniki zachowują znaczenie i swoją aktualność. Życzę Państwu owocnej pracy na 

rzecz dzieci i młodzieży, przynoszącej zadowolenie i satysfakcję.   

 

Drodzy Rodzice,   

Jak mawiał George Savile, cyt.: „Wychowanie jest tym, co zostaje, kiedy zapomnieliśmy 

już wszystko, czego nas uczono”. Jesteście Państwo najważniejszym ogniwem w procesie 

wychowania  i nauczania Waszych dzieci, podporą w zmaganiach z trudami tego świata, 

wzorcem postępowania, swoistym „piórem” zapisującym czysty pergamin, o którym mówił Janusz 

Korczak, cyt.: „Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których 

część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz 

treścią.”. Wsparcie i pomoc jaką okazujecie na co dzień dzieciom, jest niezwykle istotnym 

elementem osiąganych przez nich sukcesów, których jesteście również współautorami. Za 

poprzedni rok i podjęte trudy pomocy w nauce i wspierania Waszych dzieci w tym trudnym czasie 

pandemii, jeszcze raz dziękuję.  

  



2 

Drodzy Uczniowie,   

         Dziś, 1 września, jak co roku, radośni, wypoczęci i pełni zapału zasiedliście w ławach 

szkolnych. Ciekawi nowych wyzwań oraz nieodkrytych dróg i ścieżek, jakie czekają na Was                      

u progu nowego roku szkolnego. Głęboko wierzę, że odkrywanie wiedzy i zdobywanie nowych 

umiejętności będzie dla Was nieustająco fascynującym doświadczeniem. Pamiętajcie jednak, że 

jak mawiał  Paulo Coelho, cyt: „Wszystko, czego się dotąd nauczyliście, zatraci sens, jeśli nie 

potraficie znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.” Życzę Wam zatem,  aby każdy z Was potrafił 

nabytą w murach tej szkoły wiedzę jak najlepiej wykorzystać i znaleźć dla niej odpowiednie 

zastosowanie. Dla 1181 uczniów zrekrutowanych do szkół prowadzonych przez Powiat 

Bocheński  jest to pierwszy rok nauki  w nowej szkole. I to szczególnie Wam chciałbym życzyć 

aby każdy z Was szybko zaaklimatyzował się w nowej rzeczywistości i aby ta nowa pasjonująca 

przygoda spełniła Wasze oczekiwania, pozwoliła rozwinąć Wasze pasje oraz zrealizować 

marzenia.  

Całej Społeczności Szkolnej, na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2021/2022, 

życzę pomyślności. 

Powodzenia!  

Bochnia, dnia 1 września 2021 roku 
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