
Nasi Drodzy Uczniowie, 

w czasie nadchodzących wakacji 

 

poszukujcie Boga w sobie, w każdym spotkanym człowieku i w otaczającym Was świecie. Poszukujcie 

swojej drogi, prawdy w Waszych działaniach i w relacjach z drugim człowiekiem, dobra, piękna i tego, co 

dobro i piękno przynosi. Poszukujcie miłości, abyście nigdy nie czuli, że robicie coś wbrew sobie.   

 

Wytrwajcie w wierze, która potrafi przenosić góry, w miłości do bliźnich, w byciu dobrym, w byciu sobą,  

w dążeniu do wytyczonych, coraz trudniejszych celów. Wytrwajcie w swych postanowieniach,  

w przekraczaniu własnych ograniczeń; wytrwajcie w szczerości, w radości dzielenia się dobrem z drugim 

człowiekiem, w swoich ideałach i w zdrowym odżywianiu  

 

Drodzy Uczniowie, przeczytajcie kilka książek lub chociaż jedną, malutką, codziennie choć fragment 

Pisma Świętego - słowa Bożego, które czyni cuda. Przeczytajcie to, czego dotąd nie mieliście zamiaru 

przeczytać, może kilka wierszy lub jeden wiersz, a może książkę, która zafascynuje Was swym magicznym 

światem, a może taką, która w Was coś zmieni - dobrą książkę, coś poza podręcznikiem.  

 

Posłuchajcie dobrych ludzi, dobrej muzyki, śpiewu ptaków, kropli deszczu, szumu morza, szumu wiatru, 

cykania świerszczy, głosu serca, kilku ciekawych opowieści babci, innych ludzi, a nie tylko szumu telewizji. 

Posłuchajcie tego, czego nie usłyszeliście jeszcze, głosu swojego sumienia oraz tego, co mówią do Was inni, 

również dobrych rad starszych ludzi, nawet jeśli wydaje się Wam to nudne. Posłuchajcie Ducha Świętego, 

który zawsze pomaga podejmować dobre decyzje.   

 

Trwajcie w modlitwie za rodziców i przyjaciół, kolegów, nauczycieli, siebie nawzajem, wszystkich Wam 

bliskich, a także dalekich. Módlcie się za osamotnionych, pokrzywdzonych przez los, za tych, którzy się nie 

modlą. Módlcie się za naszą szkołę, proście o pokój na świecie i w Waszych sercach.  

 

Odkryjcie to, co dotąd było dla was nieodkryte - nowe zainteresowania, ciekawe miejsca w naszym kraju, 

nowy gatunek rośliny, swoich przyjaciół na nowo. Odkryjcie w sobie nieznane dotąd możliwości, 

poszukiwacza przygód, pogodę ducha; odkryjcie jak piękny jest świat i jak ważni jesteście dla świata  

i wreszcie jak ważne jest to, czym obdarował Was Bóg, a zrobił to na pewno.  

 

Otwórzcie się na drugiego człowieka, potrzebującego kolegę, na tych, którym jest źle, a w szczególności na 

tych, którzy nie otworzyli się jeszcze na Was. Otwórzcie się  na piękny widok z okna, na możliwość 

spełnienia choć jednego marzenia, na przygodę, nawet z odrobiną ryzyka; na miłość, dobro i pomocną dłoń 

drugiego człowieka.  

 



Pamiętajcie o tym, co ważne, o bliskich, starszych – babci i dziadku, o niewyrzucaniu śmieci byle gdzie,  

o wszystkim, co Was dobrego spotkało, o rozmowie,  o wyznawanych wartościach, aby nie zbłądzić i się nie 

zgubić. Pamiętajcie o słabszych, o tym, że warto od siebie wymagać, choćby inni od nas nie wymagali. 

Kochani, pamiętajcie o tym, że każdy z was jest wyjątkowy i wartościowy, że nie zawsze trzeba być 

pierwszym oraz tym, że zawsze nam, Waszym Nauczycielom, bardzo na Was zależy.  

 

Życzymy Wam, aby nadchodzące wakacje były dla Was czasem odkrywania, poznawania, spotkań  

z dobrem, czasem odpoczynku, szalonych przygód i refleksji, zebraniem sił na kolejny rok szkolny tak, by  

w końcu sierpnia każdy z Was tęsknił za szkołą. Niech zbliżające się wakacje będą dla Was czasem 

odkrywania świata, bogactw ukrytych w spotkaniach i rozmowach z innymi ludźmi. 

 

Kochani, wszystkiego DOBREGO! 

Wasi Nauczyciele 


