
 
 

„Co my wiemy - to tylko kropelka.  
Czego nie wiemy - to cały ocean” 

– Isaac Newton 

 

 

Drodzy Uczniowie, 

Szanowni Rodzice, 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty, 

 minęły kolejne wakacje. Mam nadzieję, że wypoczęliście i zrealizowaliście wszystkie swoje 

plany. Wierzę również, że spotkało Was wiele niespodzianek, które sprawiły Wam mnóstwo radości. 

Nadeszła pora, by z okazji rozpoczynającego się już roku szkolnego złożyć wszystkim najlepsze 

życzenia.  

 U progu nowego semestru w sposób szczególny zwracam się do uczniów szkół powiatu 

radziejowskiego. Drodzy Uczniowie, starajcie się, jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, by 

stać się mądrzejszymi i dojrzalszymi osobami. Zdobywajcie wiedzę i nowe kompetencje. Nie bójcie 

się zadawania trudnych pytań i szukajcie na nie odpowiedzi. Życzę Wam satysfakcjonujących 

wyników w nauce, aby zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, a zdobyte umiejętności 

umożliwiały osiąganie kolejnych sukcesów. Pamiętajcie, że rozwijamy się tylko wtedy, kiedy 

stawiamy przed sobą nowe wyzwania. Ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, 

czerpcie doświadczenie i naukę na przyszłość. Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok w nowej 

szkole, dla innych ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach  

i uczelniach. Bez względu na to, w jakiej znajdziecie się klasie, czeka Was wiele zadań,  

którym – jestem przekonany – sprostacie. Zdobyta wiedza pomoże Wam kształtować siebie  

i realizować swoje marzenia. Ale szkoła to przecież nie tylko nauka. To również nawiązywanie 

przyjaźni oraz rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Życzę Wam więc, by czas spędzony  

w murach Waszych placówek był szczęśliwy i bogaty w ciekawe wrażenia.  

 Serdecznie pozdrawiam również wszystkich, którzy wspólnie z uczniami rozpoczną nowy 

rok szkolny. Przez najbliższe miesiące będą towarzyszyć Państwo młodym ludziom w ich 

zmaganiach edukacyjnych. Rodzicom życzę dobrej współpracy z dyrekcją, nauczycielami  

i wychowawcami. Niech to współdziałanie zaowocuje sukcesami Waszych dzieci i przyniesie wiele 

powodów do dumy i zadowolenia. 

 Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty życzę spokojnej  

i zadowalającej pracy, ale przede wszystkim wyrozumiałości dla młodych ludzi. Wiem, że 

przekazywanie wiedzy będą łączyć Państwo także z nauką systematyczności i odpowiedzialności. 

Niech zatem Państwa codziennej pracy niezmiennie towarzyszy spełnienie zawodowe. 

 Wszystkim życzę dużo zdrowia oraz dobrego i bezpiecznego – 2022/2023 – roku szkolnego! 

 
Z wyrazami szacunku, 

 
 

Jarosław Kołtuniak 
starosta radziejowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

Radziejów, 31 sierpnia 2022 r. 


