
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

 

     

 Drodzy Uczniowie, 

dzisiejszy dzień jest jednym z najpiękniejszych w całym roku. Odbieracie szkolne 

świadectwa, żegnacie się z nauczycielami i kolegami. Przed Wami ponad dwa miesiące 

swobody i odpoczynku. Cieszą się wszyscy – nauczyciele, rodzice i organizatorzy kolonii. 

Morze, jeziora i góry, w kraju i za granicą, błękitne niebo, słońce, radość, wakacyjne przyjaźnie 

– to wszystko i wiele innych atrakcji będzie Waszym udziałem. Korzystajcie mądrze z darów 

czasu, wakacji i młodości pamiętając o tym, że zawsze trzeba mieć na względzie 

bezpieczeństwo i we wszystkim zachować zdrowy rozsądek. 

Wykorzystajcie letnią przerwę w nauce w sposób twórczy i pożyteczny by, lepiej 

poznać i zrozumieć otaczający Was piękny świat. Przekonajcie się, że można całkiem fajnie 

spędzać czas bez komputerów i smartfonów, poświęćcie go więcej kontaktom z bliskimi  

i przyjaciółmi. Nabierajcie sił do zadań, które czekają Was po wakacjach. 

Szanowni Nauczyciele i Rodzice, 

pragnę z głębi serca podziękować Wam za zaangażowanie i wysiłek włożony  

w edukację i wychowanie  Waszych dzieci i uczniów w roku szkolnym, który właśnie dobiegł 

końca. Życzę, byście również odpoczęli po całorocznym trudzie i od września z nowym 

zapałem kontynuowali szlachetną misję przygotowywania młodego pokolenia  

do odpowiedzialnej dorosłości. 

 
 

  Z wyrazami szacunku i wakacyjnymi pozdrowieniami 

 

                                                                              Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

  Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

         i Administracji 

 

        

       Jarosław Zieliński 
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Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, 

drży powietrze po ich śmigłym zniku. (…) 

  Pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę 

oraz czasowniki przez dni lata odmieniać!  

Julian Przyboś, Lipiec 


