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Wiceminister Spraw Wewnętrznych

Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu
nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.
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Jarosław Zieliński
Drodzy Uczniowie,

z pewnością czujecie już radość związaną z rozpoczynającymi się wakacjami. Jest
to beztroski czas wypoczynku, wycieczek, kolonii i zabawy.
Przed Wami piękne dni i tygodnie swobody, uwolnienia od obowiązków i odpoczynek,
na który zasłużyliście. Nabierzcie sił, realizujcie swoje wakacyjne plany, rozwijajcie najważniejsze
dla Was zainteresowania. Mam nadzieję, że spotkacie wielu interesujących ludzi i nawiążecie nowe
przyjaźnie, a we wrześniu wrócicie pełni energii do podejmowania nowych, ambitnych wyzwań.
Aby wakacje były udane, przede wszystkim muszą być bezpieczne. Od Waszego
odpowiedzialnego zachowania może zależeć Wasze zdrowie, a nawet życie, a także zdrowie i życie
innych.
Szanowni Nauczyciele i Rodzice,
Dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom za życzliwie towarzyszenie młodym
ludziom w Ich poszukiwaniach i rozwoju, za rozbudzanie w Nich pasji, za całoroczną wytężoną
i rzetelną pracę, wiele cennych inicjatyw oraz za twórczą aktywność. Efekty tego wysiłku wpływają
na poziom edukacji w Polsce i przygotowanie uczniów do dorosłego, mądrego i odpowiedzialnego
życia.
Rodzicom dziękuję za trud, czas i poświęcenie dla dobra i przyszłości Waszych dzieci.
Wsparcie, którego Im codziennie udzielacie jest szczególnie potrzebne w czasach, gdy
wszechobecność wirtualnego świata internetowej sieci utrudnia skupianie się na uczniowskich
obowiązkach i realnych problemach czasu i losu współczesnego młodego pokolenia.
Ze swojej strony deklaruję, że służby MSWiA odpowiedzialne za bezpieczeństwo
i porządek publiczny są odpowiednio przygotowane do swoich zadań w okresie letnim i będą czyniły
wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wakacyjnego wypoczynku, trzeba jednak
pamiętać, że nic nie jest w stanie zastąpić ostrożności i rozsądku każdego z nas.
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