Szanowni Państwo,
Panie, Panowie,
Uczniowie,
Pierwszy września jest dniem szczególnym, a w 2014 roku nabiera jeszcze większego
znaczenia. To rok 150-lecia Powstania Kościuszkowskiego, 70-lecia Powstania
Warszawskiego oraz 25-lecia obchodów demokracji. Warto pamiętać te daty. Jak pokazuje
historia – każde pokolenie musi znaleźć swój sposób na realizowanie życia i postaw
patriotycznych. Dzisiaj Polska potrzebuje nowoczesnego patriotyzmu, który widoczny
jest już w szkole. To codzienna nauka.
1 września uczniowie składają sobie i rodzicom obietnice. Proszę – wyznaczajcie sobie
ambitne cele. Siła jest w każdym z Was. Jestem pewien, że Wasi nauczyciele pomogą Wam
ją odkryć. Odrabiajcie sumiennie lekcje, czytajcie, uprawiajcie sport i realizujcie marzenia.
Odważcie się być mądrymi – jak pisał Horacy. Nie zawiedźcie mnie. Już dzisiaj jestem
dumny z uczniów lubuskich szkół. Nieraz pokazaliście jak wielkie sukcesy możecie odnosić.
Gratuluję ubiegłorocznym maturzystom i wielu młodym sportowcom, którzy swoimi
wynikami sławią województwo lubuskie.
Szanowni Nauczyciele,
Wasza pasja i wiedza zawodowa decydują o przygotowaniu do dorosłego życia ucznia. Proszę
nauczcie go być otwartym na innych. Nauczcie go poczucia własnej wartości i umiejętności
poruszania się w skomplikowanej materii życia społecznego. Przypomnijcie mu słowa
Arystotelesa, że mądrość uzależniona jest od wiedzy, samokontroli i osobowości. Sami muszą
wybierać pomiędzy dobrem a złem. Nauczcie go odpowiedzialności za słowa i czyny.
Niech uczeń będąc dumnym z przynależności do Europy – będzie dumnym i dbającym
o swoją małą Ojczyznę. Niech mottem młodych ludzi będą słowa Jana Pawła II: Musicie
od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.
Szanowni Rodzice,
Każde dziecko jest piękne. Każde ma szansę na ciekawe życie. Ale musimy im w tym pomóc.
Razem zadbać o jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy. Sprawić, by szkoła była
bezpieczna i przyjazna. Nie uda się to, jeśli nie będziemy partnerami na co dzień. Szkoła
potrzebuje Państwa wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Razem otwórzmy nasze dzieci
na świat i ludzi. Dajmy im szansę na dokonywanie wyborów dobrych dla siebie i ojczyzny,
aby ich codzienna rzetelna nauka wsparta mądrymi decyzjami nas dorosłych dała im dobrą
przyszłość i była z pożytkiem dla Polski.
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