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Drodzy Maturzyści, 
Drodzy moi młodzi dorośli, 

okoliczności ukończenia przez Was szkoły średniej są niewątpliwie smutne i bardzo 
niecodzienne. Zapiszą się one w historii jako czas globalnego spowolnienia świata 
pogrążonego w pandemii, ale też jako czas dający nam ważną lekcję. Każdy z nas tę lekcję 
"przerabia" na swój własny sposób, ale w doświadczeniu tym łączy nas wyostrzona 
świadomość wartości jaką my ludzie nawzajem dla siebie stanowimy. Współczucie, empatia, 
troska o tych, którzy są w potrzebie, poczucie więzi z bliskimi, tęsknota za tymi, których 
z powodu epidemii nie możemy zobaczyć...wszystko to budzi się dziś w każdym 
z nas. 

   Kochani, MATURA jako egzamin Waszej wiedzy szkolnej, w takiej czy innej formie się 
odbędzie i jeśli poważnie traktowaliście naukę, zdacie ten egzamin bez wątpienia pomyślnie. 
Wasza matura zbiega się jednak z innym egzaminem jaki wszyscy dziś zdajemy, tkwiąc 
w świecie zanurzonym w epidemii COVID-19. Egzaminem szczególnym i wcale niełatwym. 
Spróbujcie przejść przez niego ze spokojem i ufnością, że świat odbuduje się mądrzejszy 
i bardziej uważny na potrzeby człowieka, potrzeby natury, bardziej troskliwy wobec Waszych 
pragnień i marzeń, które na dnie serca każdego człowieka są zawsze takie same -
doświadczyć miłości i szczęścia. 

   Życzę Wam, abyście z czasu, który obecnie przeżywamy, zabrali w swoją dorosłość 
jak najwięcej ufności, że droga Waszego życia będzie piękna, że jest w Was siła i pragnienie 
aby ją wytrwale formować. Życzę Wam mądrości spokoju. Niech wszelki lęk odpłynie od Was 
daleko. On nigdy nie jest dobrym doradcą. Zaufajcie Waszej mądrości i pragnieniom 
Waszych serc. 

   W tym miejscu szczególnie ciepło myślę o Waszych Nauczycielach i Dyrektorach szkół. 
Włożyli oni wiele trudu w Waszą edukację zarówno szkolną jak i życiową. Jestem im za to 
ogromnie wdzięczna i życzę niezmiennej siły ich powołaniu. Towarzyszenie młodzieży 
w rozwoju i kształtowaniu samych siebie to służba niezwykłej wagi. Dziękuje też Waszym 
Rodzicom i tym osobom, które postrzegacie jako Wam bliskie i ważne podczas lat nauki. 
Móc wzrastać w otoczeniu osób otaczających nas troską i wsparciem, to bezcenny posag 
na życie. To właśnie oni Wam go przekazali.  

   Pozdrawiam Was serdecznie - w imieniu całego Zarządu Powiatu - z nadzieją, że spotkamy 
się czasem na dobrych, pomyślnych drogach Waszego życia. 
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