"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
św. Jan Paweł II
Drodzy Nauczyciele, Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie!
18 maja 2020 roku mija 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II,
Papieża, wielkiego Polaka, patrona Naszej Szkoły.
Ze względu na obecną sytuację, święto naszej szkoły ma wymiar nietypowy, wyjątkowy
i… wirtualny. Mam jednak nadzieję, że ten dzień będziemy obchodzić w sposób doniosły i
godny pamięci Naszego Patrona.
Patron to ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować. Jego osiągnięcia są dla nas
wzorem. W chwilach, kiedy czujemy się zagubieni, warto jest przyjrzeć się osobom, które
dokonały w swoim życiu wielkich czynów. Ale pamiętajmy - wielki niekoniecznie znaczy
spektakularny, rzucający się w oczy. Ogromną zaletą ludzi wielkich jest ich skromność. Oni
nie uważają, że robią coś niezwykłego.
Taki też był Nasz Patron, święty Jan Paweł II.
Wszystko co czynił, robił z myślą o innych. Pomagał każdemu z nas swoim przykładem
i ciepłym słowem. Uczył nas, byśmy kochali Boga, Maryję i Jezusa. Ale nie mniej ważna była
dla Niego miłość do bliźniego. Nie odmawiał spotkań z ludźmi, nawet wtedy, gdy już ciężko
chorował. Czasami tylko pokazywał się w oknie, aby choć pobłogosławić zebranych.
Rozmawiał ze wszystkimi, ale przede wszystkim umiał ich słuchać.
Szczególnie upodobał sobie dzieci i młodzież. Starał się do Nich dotrzeć, ponieważ uważał, że
to właśnie od Nich w dużej mierze zależy przyszłość świata. Powtarzał, że to właśnie dzieci są
najbliżej Boga. Pokładał w Was, Drodzy Uczniowie, wielkie nadzieje. Ufał, że w przyszłości
uda Wam się odmienić oblicze świata, przywrócić mu utraconą niewinność.
Apelował również do rodziców:
„Jeśli chcecie obronić Wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje
świat, otoczcie je ciepłem Waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego
życia”.
Św. Jan Paweł II był wielką osobowością. Kształtował nasze charaktery, wpływał na
losy świata, a jednocześnie wydawał się tak bliski i przyjacielski. Żartował z nami i płakał.
Dawał Nam wskazówki, jak powinniśmy żyć. Nie wstydził się swojej ludzkiej słabości. Na tym
polegała Jego siła.
Święty Jan Paweł II powiedział:
„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz całe życie
do przejścia.”

Życzę Wam, Drodzy Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie, abyście w momentach
zwątpienia oraz chwilach słabości pamiętali o tych pięknych i mądrych słowach.

Z poważaniem,
Monika Kuśmierz
Dyrektor SP6 Kraśnik

