
Kto nie doznaje tortury niewiedzy,  

nie odczuje też nigdy radości odkrycia. 

Claude Bernard 

 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

 

 
Szanowni Nauczyciele, 

Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

Szanowni Państwo, 
 

 

szkoła jest miejscem, gdzie od wczesnej młodości aż do momentu wejścia  

w dorosłość kształtowane są nasze postawy, świadomość i życie duchowe. Jest to  

także czas tworzenia się i umacniania szczególnych więzi pokoleniowych  

i międzypokoleniowych.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2018/2019 „Rokiem dla 

Niepodległej”. Stanowi to zaproszenie i zachętę do włożenia jeszcze większego wysiłku  

w przekazywanie wiedzy przez nauczycieli i przyswajanie jej przez uczniów  

z uwzględnieniem wartości patriotycznych i przygotowania do służby wspólnocie 

narodowej i niepodległemu państwu. Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości przypomina także o powinności oddania hołdu wszystkim nauczycielom, 

dzięki którym polska szkoła okresu międzywojennego wychowała tak patriotyczne 

pokolenie. Dało ono w czasie II wojny światowej i później świadectwo heroizmu  

i poświęcenia w walce o niepodległość Ojczyzny. Coraz bardziej widoczny renesans 

patriotyzmu wśród młodych Polaków pozwala mieć przeświadczenie, że współczesna 

polska szkoła, czerpiąc z ówczesnych wzorców, spełnia równie dobrze swoją misję w tym 

dziele. 

W rozpoczynającym się dziś roku szkolnym kontynuowane będą dobre zmiany  

w polskiej oświacie. Ich skuteczność jest uzależniona od zaangażowania nauczycieli, 

rodziców, administracji rządowej i samorządowej oraz samych uczniów. Zadaniem 

nauczycieli jest i zawsze będzie wychowanie swoich uczniów na mądrych, dobrych ludzi  

i prawych Polaków. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało wysoki status obecności 

rodziców w szkole i zwiększyło ich wpływ na funkcjonowanie placówek. Rady rodziców 

w porozumieniu z nauczycielami będą tworzyć program wychowawczy szkoły. 

Obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie sprzyjających warunków do realizacji 

zadań oświatowych szkół i placówek. Oczekujemy dobrej współpracy samorządowych 

organów prowadzących z instytucjami państwa odpowiedzialnymi za politykę oświatową. 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński
 



 
 

Wszystkim nauczycielom z serca życzę, by ich misja edukacyjno-wychowawcza 

przynosiła obfite i dobre owoce; rodzicom, by byli dumni z osiągnięć swoich dzieci,  

a uczniom niegasnącego zapału w odkrywaniu i poznawaniu świata.  

Zachęcam wszystkich, dorosłych i młodych, do podejmowania szlachetnych 

inicjatyw służących upamiętnieniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Niech stanowią one hołd złożony tym, którzy zginęli w walce o wolną Ojczyznę, 

wybitnym zasłużonym pedagogom oraz pokoleniom uczniów, którzy wchodząc w dorosłe 

życie wnosili swój wkład w budowanie silnej, suwerennej i sprawiedliwej Polski. Niech to 

będzie również nasze zobowiązanie wobec przyszłości i następnych pokoleń Polaków. 

 

 

 

   Z wyrazami szacunku 

 

                                                                           Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

         Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

         i Administracji 

 

        

       Jarosław Zieliński 
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