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Minął czas wakacji, dni wielu wrażeń i wypoczynku. Mam nadzieję, że macie mnóstwo 
związanych z nimi pięknych wspomnień. Ja też kiedyś – jako uczeń – uwielbiałem wakacje. 

Teraz przed Wami kolejny rok szkolny. Czas nowych wyzwań. Chciałbym, byście 
pamiętali, że w szkole nie tylko zdobywacie wiedzę. Uczycie się także koleżeństwa, 
szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. W szkole – przez przebywanie 
z rówieśnikami, z dziećmi młodszymi i starszymi od siebie, z nauczycielami – uczycie się 
również odpowiedzialności i tolerancji, stajecie się osobami, na których można polegać. 

Szkoła stawia przed Wami różne wyzwania. Czasem łatwiejsze. Czasem całkiem trudne. 
To także jest dobra nauka życiowa. W ten właśnie sposób uczycie się bowiem osiągać cele. To 
bardzo ważna umiejętność – potrzebna i małym, i dużym. Szczególnie to cenna umiejętność, 
gdy cele wyznacza się razem, w grupie. A jeszcze bardziej, gdy razem się je osiąga. 

Zapewniam Was, że wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne realizowanie zadań 
i wspólne sukcesy są wspaniałym doświadczeniem, które często pamięta się przez lata. 

Warto przypomnieć dzisiaj słowa Janusza Korczaka, wielkiego przyjaciela dzieci, 
patrona 2012 roku: 

Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, 
ale żeby dobrze wiedział, 
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, 
nie żeby go wszystko trochę obchodziło, 
a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało. 

I tego właśnie Wam życzę w nowym roku szkolnym – wspaniałych przeżyć, które 
warto będzie pamiętać. Wielu ciekawych aktywności, które dają radość i dobrą zabawę. 
Osiągania sukcesów, z których jest się dumnym. Niech każdy z Was – gdy zaczną się kolejne 
wakacje – będzie mógł powiedzieć: „To był dla mnie bardzo dobry rok szkolny!” 

Pamiętajcie też, że zawsze możecie liczyć na moje wsparcie w sprawach trudnych. 
W sieci znajdziecie specjalnie dla Was zrobioną stronę internetową www.strefamłodych.pl. 
Do Waszej dyspozycji jest bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania (nr 800 12 12 12). Możecie 
skontaktować się także z Biurem Rzecznika Praw Dziecka przez tradycyjną pocztę 
(ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa) lub poprzez e-mail: rpd@brpd.gov.pl. 

Jeszcze raz – życzę Wam, Waszym nauczycielom i rodzicom udanego Roku 
Szkolnego 2012/2013. 

Powodzenia! 

Warszawa,        września 2012 roku 

 


