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Wakacje dla uczniów i rodziców
Zakooczenie roku szkolnego, które odbyło się w piątek 25 czerwca, jest kolejnym
zwieoczeniem etapu wspólnej pracy uczniów, rodziców i nauczycieli. Jakże inne od innych
zakooczeo , wszyscy w maskach, środki sanitarne, klasy w wyznaczonych godzinach , różnymi
wejściami, bez ogólnej akademii .Ostatnie miesiące nauczanie w domach przez komputer,
praca wraz z rodzicami ,toteż oceny należą się i rodzicom, dziadkom , którzy pracowali ze
swoimi dziedmi i wnukami. Chod oceny na świadectwach nie mogą odzwierciedlid
wkładanego przez nich trudu, to jednak są jego wymierną wypadkową. Dlatego w tym
uroczystym dniu jedni rozpoczynają wakacje w poczuciu satysfakcji i spełnienia, inni zaś będą
musieli przełknąd smak porażki. Jednak wszyscy mają nadal taką samą szansę wprowadzenia
pozytywnych zmian w swoim życiu, aby jak najlepiej wykorzystywad własne możliwości oraz
rysującą się perspektywę. Przywilejem młodości jest nie tylko ogromny potencjał, ale zakres
wyborów, które można dokonad.
Dziękujemy dziś Bogu za nauczycieli, którzy w tak trudnych warunkach epidemii byli na
posterunku pracy wraz z rodzicami na, których zawsze można było liczyd. To oni nauczyciele
pomagają nam odkrywad bogactwo myśli i zjawisk. Ich praca pedagogiczna przyczynia się w
bardzo dużym stopniu do kształtowania dorastającego pokolenia. Bardzo często doceniamy
ich trud po latach, kiedy uświadamiamy sobie jak wiele im zawdzięczamy. Gdy po czasie
pracy nadchodzi czas odpoczynku warto zregenerowad siły, ale również odkryd wielkie
bogactwo, jakim obdarzył nas Stwórca w otaczającym świecie.
Wielu z nas dorosłych w tym dniu przypomina sobie swoich nauczycieli z dzieciostwa
i młodości, którym tak wiele zawdzięczamy. Pamiętam moją Panią od języka polskiego
z podstawówki, z początku lat siedemdziesiątych, kiedy usilnie zachęcała nas do czytania
książek i wprowadzała w świat wyobraźni bohaterów książkowych. Dziś po wielu latach
przypominam sobie jej postad i troskę o nas, byśmy potrafili zachwycid się literaturą, czy
poezją narodowych wieszczów.
Wakacje, które przed nami, pozwalają zweryfikowad błędne wybory i uczą nas poprzez
refleksję nad otaczającym światem celu i sensu życia. Górskie wędrówki, cisza, samotnośd,
przyroda niech skłania nas do refleksji w głąb siebie i porządkuje nasze wnętrze.
Życzę wszystkim dobrych wakacji!
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