
Apel Akcji Katolickiej w trosce o dobro polskiej młodzieży 

Akcja Katolicka w Polsce kieruje apel o umożliwienie polskiej młodzieży zakończenie roku szkolnego i 

przystąpienia do egzaminów maturalnych a jednocześnie o nie przerywanie konstruktywnego dialogu 

w zaistniałym sporze oświatowym.  

Jako Akcja Katolicka i wierni świeccy, w tym również wielu dyrektorów szkół oraz rzesza grona 

nauczycielskiego, z niepokojem obserwujemy bieżącą sytuację. Podkreślamy jednak, że wartością 

nadrzędną pozostaje dobro młodego człowieka, a o jego promocji i dalszym nauczaniu ma świadczyć 

stan jego wiedzy a nie brak porozumienia dorosłych.  

 

Św. Jan Paweł II, w Łowiczu 04 czerwca 1999 roku, powiedział do nauczycieli m.in.: „Podjęliście się 

wielkiego zadania przekazywania wiedzy. Stoicie przed trudnym i poważnym wyzwaniem. Młodzi was 

potrzebują. Oni szukają wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi 

na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was 

przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami 

w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Potrzeba 

szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat 

przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i 

wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się 

kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi”.  

 

Teraz, kiedy dla wielu z naszych uczniów mija czas dzwonków i wytężonej pracy w pozyskiwaniu 

wiedzy, trzeba zrobić wszystko, by nie straciły one możliwości dalszego rozwijania swych pasji i 

ciekawości świata. Ucząc nasze dzieci i młodzież Bożych wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co 

potrzebne jest w dorosłym życiu, obejmujemy zaistniały stan rzeczy troskliwą modlitwą. Niech będzie 

nam dane odczuwać radość i satysfakcję z osiągnięć młodych Polaków, wkładając w to również wiele 

wysiłku i trudu wychowawczego. Dobro młodzieży niech będzie troską naszego życia.  
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