
Kochani! 

Wielki Polak, Jan Paweł II, powiedział ludziom młodym:  

„Czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz. To 

lepsze niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swą młodość i gubić wielki skarb, wielki 

niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś Ty sam – każdy, każda.” 

 

 

Pamiętajcie o tych słowach, wybierając dalszą 

drogę i strzeżcie niepowtarzalnego skarbu swej 

młodości. 

 

 

 

 

TAK WAS ZAPAMIĘTALIŚMY: 

 

Nasi Mili Maturzyści! 

Coś Wam o Was opowiemy… 

Posłuchajcie opowieści 

o dziewczynach i chłopakach, 

co mieszkali w Internacie 

całe trzy lub cztery lata. 

 

Edyta grała na skrzypeczkach, 

nasza super dziewuszeczka. 

Kto nam teraz zagra, kto? 

Edytko-zostań jeszcze rok! 

 

Ewelina miała dobre chęci, 

świat zwierzątek ją nakręcił.  

Na studniówce jak królewna, 

choć w uczuciach niewylewna. 



Patrycja B. bo dwie ich było 

żeby  nam się nie myliło, 

 miała ona piękne loki 

 i czesała czasem koki. 

 

Karolina L. za szafą spała, 

czasem o coś się wykłócała, 

była także przebojowa, 

sympatyczna i fajowa. 

 

Paweł i Kacper + dwa Sebastiany, 

i żaden nie bywał rozczochrany. 

Bardzo lubili w piłkę grać, 

choć nikt na bramce nie chciał stać. 

Mieszkali w czternastce, uroczym pokoju 

Ciekawe czy pomógł im w samorozwoju?  

 

 Kuba, Bartek, Szymon, Daniel 

To dopiero koalicja 

Najpiękniejszy pokój mieli 

inni z podziwu wyjść nie chcieli 

  

Ania w 8A spała 

Bardzo ciepło się uśmiechała   

Takie ciche,  słodkie dziewczę 

Będziemy tęsknić za nią wiecznie 

  

Słyszeliście może Patrycję 

Kiedy śpiewa sobie czasem? 

Recytować także umie 

Oj! wyróżnia nam się w tłumie 

 

 



 A Zuzanna tytan pracy 

Na treningi chodzi czasem  

Dużo wcale nie mówiła 

Ale swoje tam robiła 

  

Czarek facet to jest nieprzeciętny 

Liczne w sobie ma talenty 

Lubią wszystkie go dziewczyny 

I my także go lubimy 

  

Wojtek pięknie grał na instrumencie  

Wiemy o jego talencie 

Dekorował nam imprezy  

Zazdrościli mu koledzy 

  

Rafał to jest fajny chłopak 

Czasem sobie żył na opak 

To rozrabiał, to pomagał 

I z wychowawcami zmagał 

  

Życzymy Wam radości zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów 

tam, gdzie codziennie zostawicie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Życzymy 

niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pomaga 

dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak 

czystych, że od nich niebo błękitnieje. Życzymy dużo szczęścia i pomyślności w 

realizowaniu swoich marzeń i pragnień. 

 

 

Pamiętamy o Was, myślami jesteśmy z Wami. 
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