
Kochani  Maturzyści! 

    Zwykle o tej porze byliście częstymi gośćmi w bibliotece szkolnej. To był czas spotkań z nami, 
może jeszcze nie pożegnalnych ale ze świadomością, że to chwila wielkiego przełomu, coś się kończy,
wchodzicie w nowy etap swojego życia. To wszystko odbywało się zgodnie z pewnym porządkiem, 
miało nawet znamiona rutyny. Dziś jest inaczej. Mamy poczucie, jakbyśmy nagle wszyscy znaleźli się
w jednej z tych dystopijnych powieści, które wielu z Was tak chętnie czytało. W przyrodzie rozkwita 
piękna wiosna, a ludzi ogarnia lęk o to, co będzie jutro. Nie możemy dziś spotkać się z Wami 
osobiście, dlatego piszemy do Was te słowa, którymi – parafrazując Henryka Sienkiewicza – chcemy 
pokrzepić Wasze serca, w czasie niepewności i niepokoju. Pomyślcie pozytywnie o tym, że  
dostaliście bonus dodatkowego miesiąca nauki, który możecie twórczo wykorzystać. Będą Wam teraz 
zapewne stale towarzyszyły książki służące utrwalaniu wiedzy – podręczniki, kompedia, słowniki itp. 
My, jak zwykle, zachęcamy Was do udziału w życiu kulturalnym, zwłaszcza teraz, pomimo trudności.
Wierzcie nam, że dobra powieść, poezja, a także film, muzyka, dają wytchnienie dla duszy i umysłu, 
pozwalają zdobyć dystans intelektualny i emocjonalny, potrzebny, by sprostać niełatwej 
rzeczywistości. Chcemy przekonać Was, że właśnie w tym czasie warto sięgnąć po dobrą literaturę, bo
- jak mówił wielki Umberto Eco:

  „Książki to ubezpieczenie na życie, maleńka antycypacja nieśmiertelności”.  

   Życzymy Wam aby czas, który pozostał do egzaminu dojrzałości, wypełnił się owocną pracą 
intelektualną oraz pozytywnymi, krzepiącymi przeżyciami i przemyśleniami dotyczącymi przyszłości.
   Dziś przestrzeń naszego życia skurczyła się do rozmiarów mieszkania lub - co najwyżej -  
najbliższej okolicy.



   Wy jednak jesteście na początku drogi. Rozpoczynacie wielką podróż w dorosłe życie. Dlatego 
kierujemy do Was słowa naszej sławnej podróżniczki, Martyny Wojciechowskiej:

Zakończymy również cytatem , tym razem autorstwa Stephen‘a  Kinga: 

„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki”. 
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