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Szanowna Pani,

na Pani ręce składam serdeczne gratulacje uczniom Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego 

w Poznaniu za zrealizowanie reklamy społecznej „Nie przegraj życia! Złap pasję!” w ramach 

projektu gimnazjalnego „Szok i niedowierzanie, reklama społeczna niech się stanie!”. 

Może być Pani dumna z talentu i kreatywności swoich wychowanków. Szczególne życzenia 

chciałbym jednak przekazać młodym twórcom oraz całej klasie, którą reprezentowali.

Drodzy Gimnazjaliści,

jest mi bardzo miło poinformować, że przygotowana przez Was kampania zwróciła 

moją uwagę przede wszystkim ze względu na nieszablonowe podejście do tematu. Znane 

z mediów reklamy społeczne bardzo często dotyczą problemów uzależnień, przemocy, 

zerwanych więzi rodzinnych. Wasz pomysł na poruszenie tematyki dotyczącej sporej grupy 

nastolatków, a mianowicie braku pasji zyskał nie tylko optymistyczną oprawę, ale też 

wyróżnia się pozytywną energią przekazywanych treści. Zachęcacie w niej do aktywnego 

spędzania wolnego czasu, do bliskich znajomości z rówieśnikami, do spotykania się z nimi. 

Skupiliście się na pozytywach płynących z posiadania pasji, przeciwstawiając je ucieczce 

w wirtualny świat izolujący od ludzi, z komputerem we własnym pokoju.

Posiadanie pasji, zamiłowania, które się rozwija nie jest tylko pustym frazesem,

o którym można przeczytać w książkach i usłyszeć od dorosłych. To, że pasja i robienie tego, 

co się kocha jest lub było motorem napędowym do życia potwierdzają życiorysy wielu 

znanych ludzi, ale też i tych mniej znanych, pielęgnujących swoje marzenia. Z łatwością 

znajdziecie w swoim otoczeniu osoby, które uprawiają sport, szydełkują, śpiewają lub grają



na instrumentach, pracują społecznie dla jakichś idei i są to osoby pozytywnie nastawione 

do życia.

W tym miejscu chciałbym przywołać postać, o której wielu z Was z pewnością 

słyszało. Steve Jobs twórca i wizjoner potęgi firmy komputerowej Apple, iphonów, ipadów 

i macbooków. Produkty i technologia, której był autorem zawojowały i przewróciły 

komputerowy świat do góry nogami. Właśnie Steve Jobs podczas przemówienia do studentów 

Uniwersytetu Stanford w 2005 roku mówił: „Miałem szczęście, bo wcześnie odkryłem, 

co kocham. (...) Kiedy miałem 17 lat, przeczytałem: "Gdybyś przeżywał każdy dzień, jakby 

to był twój ostatni, pewnego dnia okaże się, że miałeś rację". Zrobiło to na mnie wrażenie 

i przez następne 33 lata patrzyłem co rano w lustro, pytając się: "Jeżeli to jest mój ostatni 

dzień, czy chcę zrobić dziś to, co właśnie zamierzam?". Ilekroć odpowiedź brzmiała za długo 

"nie", wiedziałem, że muszę coś zmienić. (...) Musimy pojąć, co kochamy, tak samo w pracy, 

jak w miłości. (...) A zrobić coś wielkiego możemy tylko wtedy, kiedy to kochamy. Jeżeli nie 

wiemy jeszcze, co to jest, szukajmy tego. Nie ustawajmy. A więc szukajcie. Nie ustawajcie 

w poszukiwaniach.”

Moi Drodzy,

tego życzę Wam z całego serca, bądźcie ciekawi świata, miejcie zapał

i entuzjazm do odkrywania i zgłębiania jego tajemnic.

Korzystając z okazji całemu gronu pedagogicznemu życzę dobrego zdrowia, radości, 

powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym oraz satysfakcji z osiągnięć podopiecznych.

Z pozdrowieniami


