
 
 

 

 

    

 
 

 
 

      Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą,      

     Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą. 

Adam Mickiewicz 
 

 

Drodzy Uczniowie, 
 

za Wami kolejny rok szkolnej nauki i zapewne cieszycie się, że przyszła pora na 

zasłużony odpoczynek. Przez ostatnie dziesięć miesięcy staraliście się sprostać wymaganiom 

stawianym Wam przez nauczycieli i rodziców. Gratuluję sukcesów, większych i mniejszych, 

które w tym czasie osiągnęliście. 

Za chwilę, po uroczystym zakończeniu roku szkolnego, pożegnaniu się z kolegami, 

koleżankami i nauczycielami udacie się na wakacyjny odpoczynek. Bez względu na to, gdzie 

będziecie spędzać najbliższe beztroskie tygodnie życzę, aby były one aktywne, ciekawe,        

a  przede wszystkim bezpieczne. Miejcie zwłaszcza w tym okresie na uwadze słowa 

starożytnego filozofa Hegezjasza: „Człowiek mądry ma przewagę nad innymi nie tyle           

w wybieraniu rzeczy dobrych, ile w unikaniu rzeczy złych”. Nabierzcie sił i entuzjazmu, 

byście wracając we wrześniu do szkoły mogli z nową energią podjąć się realizacji kolejnych 

obowiązków, zadań i planów. 
 

Szanowni Nauczyciele i Rodzice, 
 

dziękuję za trud, czas i poświęcenie dla dobra i rozwoju Waszych dzieci i uczniów          

w minionym roku szkolnym. Z serca życzę, aby kolejny przyniósł jeszcze więcej powodów 

do dumy i satysfakcji z ich osiągnięć w czasach, gdy dostęp do wiedzy jest wprawdzie coraz 

łatwiejszy, ale ze względu na natłok informacji trudno z niej mądrze korzystać. 

 
 Z serdecznymi wakacyjnymi pozdrowieniami 

 

                                                                              Jarosław Zieliński 
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