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„Drodzy Młodzi, niech was nie zadowala nic, co jest poniżej najwyższych ideałów!  

Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych  

i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację, gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki,  

przelotne mody i propozycje, które was umniejszają.” 
 

Święty Jan Paweł II 

 

Drodzy Młodzi 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 

w województwie podlaskim 

 

 

 

 

 Mija szybko czas, a i nauka w liceach i technikach dosyć krótka - to tylko niecałe 

trzy albo cztery lata. 

 Dzisiaj otrzymujecie świadectwa ukończenia swoich szkół. To szczególny moment 

w edukacji i w całym życiu. Przed Wami ważne wydarzenia i przeżycia.  

Najpierw - egzaminy maturalne. Życzę, abyście zdali je pomyślnie i z jak najlepszymi 

wynikami. Niech przyniosą Wam satysfakcję, otworzą drogę na wybrane uczelnie  

i pozostawią dobre wspomnienia, pomimo naturalnego, ale przecież przejściowego stresu. 

Potem - studia, miłość, rodzina, praca oraz realizacja życiowych celów i priorytetów. 

Pokładam nadzieję, że w najbliższych latach w naszym kraju nastąpi dobra zmiana i nie 

będziecie zmuszeni jako młodzi, energiczni i dobrze wykształceni obywatele naszej 

Ojczyzny poszukiwać pracy oraz warunków do godnego życia poza jej granicami.  

Jest w Polsce tyle do zrobienia, a tutaj jesteście u siebie, we własnym domu. Trzeba tylko 

ten dom lepiej urządzić, a tego nie da się przeprowadzić bez Was. 

 Nie zmarnujcie danego Wam, pięknego czasu. Życzę Wam, żebyście umieli docenić 

każdą chwilę i unikali we wszystkim bylejakości, powierzchowności, tandety i fałszywych 

wartości, bo przecież - jak trafnie to wyraziła Wisława Szymborska - „ nic dwa razy się nie 

zdarza” (…) i „ żaden dzień się nie powtórzy”. 

 Realizując swoje życiowe plany, dążąc do własnego szczęścia nie zapominajcie też 

o tym, że nie żyjemy sami. Trzeba zadbać o swoją rodzinę, ale i o swoje miasto, gminę, 

region, Ojczyznę, bo nasz los jest częścią losu wspólnoty, w której się urodziliśmy i z którą 

się związaliśmy sercem, kulturą, historią, językiem i poprzez najbliższych. 
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 Niech Wasze dalsze drogi, już poza murami szkoły, którą opuszczacie, prowadzą do 

radości życia, piękna, prawdy i spełnienia ideałów, bo wierzę, że każdy z Was je pielęgnuje 

w swoich marzeniach i chce, aby stały się rzeczywistością. I pozostawcie w dobrych 

wspomnieniach swoją szkołę i nauczycieli, którym tak wiele wszyscy zawdzięczamy. 

 

 

 

 

Z najlepszymi życzeniami 
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