Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
Jeszcze kilka miesięcy wcześniej myśleliśmy o tym dniu jako o tradycyjnie obchodzonym zakończeniu roku
szkolnego. W naszej sali teatralnej mieliśmy wziąć udział w uroczystości rozdania świadectw, dyplomów i nagród najlepszym
z najlepszych. Wychowawcy mieli się spotkać ze swoimi klasami w salach lekcyjnych. Wszyscy mieliśmy sobie życzyć
udanych i bezpiecznych wakacji. Ale tak nie jest. Rzeczywistość trzech ostatnich miesięcy wprowadziła w nasze życie chaos.
Zmusiła nas też do zmiany perspektywy spojrzenia na wszystko, co nas dotyczy – w każdym aspekcie. Także w aspekcie
szkoły. Nikt z nas nie wiedział, od czego powinniśmy zacząć? Co robić, by sobie wzajemnie pomóc? O co zadbać w pierwszej
kolejności? Pytania mnożyły się z dnia na dzień. Często szukaliśmy rozwiązań po omacku, bo tak to już jest w obliczu
nagłego, nieznanego zagrożenia.
Kochani!
Wiemy, czego nas pandemia pozbawiła na pewno: podstawowej potrzeby bycia z innymi ludźmi, czyli bezpośrednich
relacji społecznych. Ale pandemia nie tylko nam zabiera. Ona stała się dla nas też nauczycielką. Najpierw nauczyła nas, że nic
nie jest nam dane raz na zawsze. To bardzo ważna lekcja, jeśli nie najważniejsza w życiu. Z jednej bowiem strony uczy nas
pokory do tego, co mamy, z drugiej natomiast skłania do odpowiedzi na pytanie, czy aby dostatecznie docenialiśmy to,
co dotąd mieliśmy? Druga lekcja jest równie ważna. Otóż szybko przekonaliśmy się, że nie na wszystkie problemy mamy
recepty, ale nie możemy być za to dla siebie zbyt surowi, bo jesteśmy tylko ludźmi. I lekcja trzecia – skoro nie możemy mieć
tego, co chcemy, to zaczynamy wykorzystywać to, co mamy. Tylko jest jeden warunek: musimy trzymać się razem! I tak
właśnie było.
Drodzy Uczniowie!
Wystawiam Wam świadectwo z paskiem. Razem z nauczycielami wiedzieliśmy, jak niełatwo Wam żyć i uczyć się
w pandemicznej rzeczywistości. Staraliśmy się ze wszystkich sił podejmować takie działania, by dać od siebie chociaż
namiastkę poczucia stabilizacji i kontroli nad codziennością. Ale bez Waszej determinacji i bez determinacji Waszych
rodziców bylibyśmy bezradni.
Szanowni Państwo Rodzice!
Serdecznie dziękujemy za współpracę, ale przede wszystkim za wyjątkowe wsparcie Państwa dzieci podczas
zdalnego nauczania. Byliście razem z naszymi uczniami wtedy, kiedy myśmy nie mogli być z nimi. Państwu też należy się
dzisiaj świadectwo z wyróżnieniem, które chętnie podpiszę i na którym złożą podpisy wszyscy moi nauczyciele.
Drodzy moi Nauczyciele!
Być Waszym dyrektorem to zaszczyt. Mimo tak trudnej sytuacji w życiu codziennym, prywatnym, nie poddaliście
się zawodowo. Szukaliście nowych sposobów realizacji programu, wspieraliście naszych uczniów, dowodząc, że nawet
wobec tak nieznanego zagrożenia można iść do przodu. Wiem, ile włożyliście trudu i poświęciliście czasu, by z dnia na dzień
opracowywać nowe metody pracy i szukać nowych rozwiązań dydaktycznych. Ale jeszcze cenniejszym wsparciem było
to psychiczne. Uczyliście naszą młodzież myślenia kategoriami zmian, które jest przecież tak trudne w dzisiejszej
rzeczywistości. Bardzo Wam za to dziękuję.
Szanowni Państwo!
Nie da się w naszej dzisiejszej rzeczywistości przecenić pracy szkolnych pedagogów i psychologa. Dziękuję Paniom
za to, że wspierałyście naszych uczniów najlepiej, jak tylko można, kiedy nagle zmieniło się wszystko i świat jakby się
zatrzymał.
Pragnę też podziękować moim wicedyrektorom, bez poświęcenia których nie udałoby się przeorganizować całej
pracy szkoły tak, by nie tylko zdalnie uczuć, ale także, w tym nieszczęśliwym czasie, przeprowadzić egzamin maturalny oraz
egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Bardzo za to dziękuję.
Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!
Przed nami wakacje. Szanujmy to, co mamy i cieszmy się tym. Nie bądźmy też dla siebie zbyt surowi, kiedy nie
znajdziemy recepty na jakiś problem. Uczmy się myślenia kategoriami zmiany i szukajmy pozytywnych stron naszego życia.
Spędźmy te wakacje najlepiej, najradośniej i najbezpieczniej, jak tylko potrafimy. I życzmy sobie wszyscy, by we wrześniu
wrócić do szkoły
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