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(Drodzy Stypendyści,

Szanowni Państwo,

na naszych oczach rodzi się nowy świat. Otwiera przed nami niedostępne dotąd możliwości 
rozwoju, ale też stawia nas wo6ec sytuacji wcześniej nieznanych. To, które z  nadchodzących 
szans wykorzystamy, na które z  wyzwań skutecznie odpowiemy, zależy od talentów 
i pracowitości młodych ludzi ju ż wkrótce odpowiedzialnych za świat przyszłości

<Dlatego z  wielką radością zwracam się do grona uczniów, którzy otrzymują dziś tytuł 
stypendysty Prezesa Rądy Ministrów. 'Kjeruje mną przekonanie, że Polska stoi dziś przed 
wielką szansą, 60 ma 'Was -  wspaniałą młodzież, której chce się chcieć, której chce się uczyć, 
chce się pokonywać kolejne wyzwania. Jestem pewien, że kompetencje, które dziś zdo6ywacie 
Będą ńłą Rzeczypospolitej w przyszłości Nie wątpię, że wśród 'Was znajdują się przyszli 
wynalazcy, inżynierowie, nauczyciele, wspaniali działacze społeczni, a może też politycy.

(Drodzy Stypendyści serdecznie ‘Wam gratuluję. 'Wiem, ile wysiłku kosztowało 
osiągnięcie tego sukcesu. (Dziękuję także Państwu, Szanowni Nauczyciele, za to, że jesteście 
swych uczniów mistrzami i najlepszymi towarzyszami w drodze rozwoju. Dziękuję 
za poświęcony uczniom czas, wysiłek^ i entuzjazm, którym zaraziliście swoich 
wychowanków. gratulacje składam także rodzicom, zhierającym dziś owoce swojej troski 
i zaangażowania.

Szanowni Państwo,

nasz wspaniały rodafjan Paweł I I  podkreślał, że „człowiek  ̂nie jest tykę sprawcą swoich 
czynów, ale poprzez te czyny jest zarazem wjakiś sposó6 twórcą sie6ie samego ”. Zatem także 
twórcą wspólnoty, za której kształt i funkcjonowanie czuje się odpowiedzialny. 'Wierzę, 
że potrafimy wypełniać polską szkołę taką treścią, 6y Była wsparciem w rozwoju, 
w odkrywaniu tego, co piękne, doBre, prawdziwe, ale też nieznane i inne. To nasze wielkie 
zadanie, Byśmy tak^dziś, jak i zawsze potrafili wykrzesać z  sieBie to, co wartościowe i umieli

dzielić się tym z  innymi

Życzę więc tegorocznym stypendystom, By sięgali wysoko, By odważyli się mieć 
marzenia na miarę własnych pragnień i aspiracji, ale też troski o doBro wspólnoty, którą 

razem tworzymy.
Z  serdecznymi pozdrowieniami
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