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Szanowni Państwo Dyrektorzy 
Nauczyciele, Pracownicy oświaty, 

Rodzice i Uczniowie  
szkół i placówek oświatowych 

województwa lubelskiego 
 

 
Inaugurując nowy rok szkolny życzymy wszystkim nauczycielom, dyrektorom, wychowawcom, rodzicom, uczniom, 

organom prowadzącym szkoły, pracownikom i przyjaciołom oświaty, aby nadchodzący czas był okresem pomyślnej 
współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach.  

Rozpoczynający się 1 września rok szkolny 2019/2020 będzie kolejnym etapem wdrażania zmian systemowych  
w polskiej oświacie – absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczną naukę w przywracanym czteroletnim liceum 
i pięcioletnim technikum.  Nadchodzący rok pracy w szkole będzie dla nich oraz dla wszystkich uczniów podejmujących 
edukacyjne wyzwania szansą na dobre wykształcenie, możliwością  rozbudzania ciekawości poznawczej, na dorastanie    
w przyjaznym gronie rówieśników i dorosłych. Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy 
i kolejnych umiejętności; oby osiąganie celów dawało wiele radości, było inspirujące, a także przynosiło jak najlepsze 
wyniki. 

Dla wychowawców, pedagogów i rodziców kolejny rok szkolny  to niepowtarzalna okazja, by kształtować 
wartościowych ludzi, by doskonalić uczniów, ale także wskazywać młodym drogę do godnego życia. Życzymy, by nie 
zabrakło Państwu w tej ciężkiej pracy odwagi i wytrwałości.  

Edukacja i wychowanie to trud, który każdego dnia musimy podejmować razem: uczniowie, nauczyciele, rodzice, 
samorząd, organy prowadzące szkoły, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe,  ponieważ tylko wspólne dzieło jest 
gwarancją sukcesu.  Młodzież, która rozpoczyna dzisiaj nowy rok szkolny, będzie w przyszłości brać odpowiedzialność za 
Polskę i świat, także za nas, od których dzisiaj pobiera nauki. Życzymy zatem wszystkim pracownikom i przyjaciołom 
polskiej szkoły, aby każdy dzień ich pracy był dla młodych przykładem dobrze wypełnianych obowiązków, inspiracją 
do wytyczania i realizowania ambitnych celów. 

Łącząc inaugurację nowego roku szkolnego z obchodami 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej chcemy zaprosić 
wszystkich do włączenia się do akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na dokończeniu i spięciu symboliczną klamrą czasu  
przerwanego przez wojnę marszu do szkoły ówczesnych uczniów. Inauguracja roku szkolnego po 80 latach od tamtej 
pamiętnej daty będzie okazją do tego, aby pokolenie, któremu odebrano możliwość nauki, mogło przywitać rok szkolny 
wspólnie z nami. Każdy, kto pragnie uczcić pamięć Polskich Dzieci Wojny, może zapoznać się ze szczegółami tego 
przedsięwzięcia na stronie internetowej: www.przerwanymarsz.pl oraz dokonać rejestracji poprzez formularz elektroniczny 
tam zamieszczony. Włączając się do akcji „Przerwany marsz...” oddajmy stosowne podziękowanie i szacunek całemu 
pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to, co zrobili dla Polski! 

Z wyrazami szacunku  

Lubelski Kurator Oświaty 
 

 

 
 

Wojewoda Lubelski 
 

 
 

 

http://www.przerwanymarsz.pl/

