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Zwracam siq do Was drog4 listown4 - poniewaz nie mozemy siQ spotka6 w

dotychczasowej formule.

Gdyby nie pandemia, w dniu dzisiejszym, jak co roku, spotkalibySmy sig w sali

gimnastycznej na uroczystoSci, kt6ra nale2y do najwazniejszych w Zyciu ku2dego ucznia

szkoly Sredniej.

To uroczysto66 zakoriczenra roku szkolnego klas trzecich, podczas kt6rej wrQczono

by Wam Swiadectwa, nagrody, wyr6znienia, podczas kt6rej zostaliby6cie pozegnani przez

swoich wychowawc6w, nauczycieli, przedstawicieli wNadz samorz4dowych, Dyrekcjq szkoly,

Radq Rodzic6w, Samorz4d Uczniowski.

Uslyszeliby6cie wiele cieplych i wzruszajqcych s16w, a takie Zyczeh powodzenia na

maturze i podczas rekrutacji nawylsze uczelnie. UroczystoSl tamralaby charakter odSwiEtny

i podniosly. Ale stanowilaby te2 okazjE do licznych wspomnief, sentymentalnej podr62y do

Waszych licealnych pocz4tk6w, historii Waszego pobytu w naszej Szkole, kt6rej

zw rehczeniem b yl ab y wl aSni e dzisiej sza uro czysto 5 i.

Po jej zakonczeniu ostatni juL raz spotkalibyScie siq ze swoimi wychowawcami, by

osobiScie podziqkowat im za wysilek, jaki wlo2yli w Wasze wychowanie, w uczynienie

Waszego pobytu w szkole bardziej zno6nym i nade wszystko owocnym.

Niekt6rzy z Was, pojedynczo lub w grupach, dziqkowaliby takLe nauczycielom

poszczeg6lnych przedmiot6w, t:Jm, kt6rzy byli dla Was z jakiego6 wzglqdu wazni, kt6rzy

odegrali w Waszym 2yciu walnq rolq, rolq przewodnik6w czy autorytet6w. Wiem, ze

doszloby do wielu takich spotkaf - i wiem, 2e sq to, dla obu stron, momenty szczeg6lne,

wyj 4tko w e, wyj 4tkowo poruszaj qce.

To wszystko mialoby miejsce, gdyby nie sytuacja, w jakiej znalellilmy siq wraz

z calym Swiatem. Czujemy wszyscy ogromny zaw6d - mamy poczucie, ze odebrano nam co6

niezwykle waLnego. Tak siQ w istocie stalo. Jednak w momentach szczeg6lnych,

dramatycznych,ptzelomowych zachodzi niekiedy koniecznoScprzedlolenia jednych wartoSci

nad inne. I tak jest wlaSnie w tym przypadku. MySlq, 2e wszyscy dobrze to rozumiecie, co nie

oznacz% ruecz jasna, 2e wyrzeczenie, do jakiego zostaliSmy zmuszeni, staje siq przez to

prostsze i latwiejsze.



OczywiScie uroczysto6ci takie s4jedpie symbolicznym wyrazem stanu faktycznego,

jakim jest ukoriczenie przez Was nauki w liceum. Ich brak, z formalnego punktu widzenia,

niczego nie zmienia. Tak czy inacze| w dniu dzisiejsz5rm przestaliScie by6 tczniami naszej

szkoly. StaliScie siq abiturientami.

Chcialbym Wam wszystkim, w imieniu swoim i calego Grona Pedagogicznego,

serdecznie pogratulowai sukcesu, jakim jest ukoriczenie szkotry Sredniej. To bardzo wazny

etap w Waszym Zyciu. To przepustka do egzarrnnv dojrzaloSci, do dalszych etap6w Waszej

edukacji, do doroslego Zycia.

Chcialbym Wam w zwtqzku z tym Zyczyc sukcesu na egzaminie maturalnym

(nrezale1nte od tego, kiedy siq on odbqdzie), zdobycia indeks6w wparzorrych kierunk6w i

uczeln| sukces6w na studiach i w zyciu osobistym.

Mimo okolicznoSci, w jakich wypadlo nam dzialai, jestem dobrej my6li co do

Waszej przyszNofici. Wiem, ze mimo wszystkich trudnoSci (zeszlorocznego strajku nauczycieli

i tegorocznej pandemii) zostaliScie dobrze, merytorycznie i mentalnie, przygotowanr przez

swoich nauczycieli i wychowawc6w do wyzwari, jakie stoj4 przed Wami. W pierwszym

rzqdzie do egzaminu dojrzalo6ci . Zdajcie go jak najlepiej ! Serdecznie Wam Iego 2yczq! Bqdq

Wam kibicowatr itrzvmaL zaWas kciuki.

Drodzy abiturienci, zdajq sobie sprawQ, w jak ciEzkim znale2lilcie siq polozeniu. Do

wszystkich niedogodno6ci, kt6re dzielicie z resztq spoleczeristwa, dochodzi jeszcze stres

zwiqzany z ciryle niepewnym terminem matury, a nawet, co gorsza, jejksztaNtem. To sytuacja

wyj4tkowo niekomfortowa. Rozumiem Wasze lqki i obawy. Rozumiem Wasz niepok6j,

Wasze zniecierpliwienie.

ChcE Was zapewnil, 2e w tej nadzwyczajnej (nadzwyczajnie trudnej) sytuacji nie

pozostawimy Was samych. Mozecie hczy1 na naszqpomoc. Jeste6my do Waszej dyspozycji.

Zar6wno szkola jako instytucja,ktorqreprezentujQ, jak i nade wszystko Wasi wychowawcy i

nauczyciele poszczeg6lnych przedmiot6w bqd4 siq z Wami kontaktowal, zaproponuj4 Wam

rozmaite formy konsultacji przedmatwalnych, zasugeruj4 dodatkowe lektury czy fwtczenta,

bEd4takZe otwarci na Wasze potzeby i postulaty.

Jestem przekonany, 2e ani przez chwilq nie bEdziecie mied poczucia, ze zostaliScie

sami.

Bqdziemy zWami tak dlugo, jak dlugo bgdzie tego wymagad sytuacja.



Drodzy abiturienci, okolicznoSci, w jakich siq znaleLliSmy, z pewnoSci4 nie nalelq

do zwyczajnych (nawet bior4c pod uwagq fakt, 2e epidemie - w tyrn takle pandemie -
Iowarzyszqludzko6ci nieomal od zawsze). CoS, co jeszcze calkiem niedawno uznalibylmy za

nierealistyczne czy wrecz fantastyczne (ak brak zakohczenia roku szkolnego w

dotychczasowej formie czy przesuniqcie terminu matur), wtaSnie dokonatro sig na naszych

oczach.

Tradycyjnego zakonczenia roku szkolnego w wyznaczonym terminie nie bqdzie (tak

jak w wyznaczorrym terminie nie odbEd4 siE matury). Ale sama zmiana terminu uroczystoSci

szkolnych nie przesqdza o wyjqtkowo6ci sytuacji. Albowiem jest ona jedynie rczultatem

czegol, co zagrazajuz nie tylko naszym szkolnym harmonogramom czy sposobowi zycia, do

jakiego przywykliSmy, lecz samemu 2yciu, naszemu Zyciu i Zyciu naszych bliskich,

przyjacioN, ?ycit wszystkich ludzi. To sytuacj a, zwlaszcza dla Waszego pokolenia, bez

precedensu.

Ja sam, tak jak spora czg36 uczqcych Was nauczycieli, nale2q do pokolenia, kt6re

doSwiadczyto stanu wojennego. Na drugi dzieh po jego wprowadzeniu, w poniedzialek 14

grudnia 1981 roku, r6wmeL nie poszliSmy do szkotry. WNadze wprowadzily godzinq policyjnq.

Zakaz zgromadzen. Zamkniqte byly kawiamie, kina i teatry.Izolacja bytra nawet pelniejsza,

nie mieliSmy bowiem w6wczas nie tylko telefon6w kom6rkowych czy smartfon6w,

wiqkszoSi Polak6w nie posiadala nawet telefon6w stacjonarnych (byl to ,,towar" mocno

w6wczas deficytowy). Ale poza izolacjqnajbardziej doskwierato nam poczucie niepewnoSci,

obawa o przyszlofid, czqsto tak2epoczucie klqski ibeznadziei.

Pokolenie moich rodzic6w i dziadk6w doSwiadczylo prawdziwej wojny (i do tego

wojny najokrutniejszej w dziejach), kI6ra, na szczElcie, nie statra siq juz naszym

doSwiadczeniem.

O Waszym pokoleniu m6wiono czqsto jako o tym, kt6re ma szczglcie (albo, jak

chcieliby niekl6rzy, nieszczqScie) istnienia poza historiq. UrodziliScie siq w Swiecie, kt6ry

sprawial wra2eme uporz4dkowanego, stabilnego i niezmiennego. Wydawalo siq, ze nic nie

moze mD zagrozit (poczucia stabilnoSci i trwaloSci nie podkopal ani kryzys finansowy roku

2008, ampowtarzaj4ce siq co jakiS czas atakr terrorystyczne).

Pandemia uSwiadomila nam wszystkim, jakbardzo kruchy jest porz4dek, na kt6rSrm

ufundowane zostato nasze 2ycie t nasze poczucie pewnoSci. USwiadomila nam ponadto coS

r6wnie wa|nego fieSli nie walniejszego): kruchoSi samego ludzkiego istnienia. Oba te

doSwiadczenia bEd4 mraNy (a w kazdym razie powinny mie6) decyduj4cy wplyw na ksztalt



Swiata, jaki wyloni siq po pandemii, a takhe na to, w jaki spos6b bqdziemy go odt4d

postrzegal.

,,Nawet najstraszniejszy sen musi kiedy6 skofczy6 siq", Spiewal w roku 1981 polski

zesp6l ,,Exodus". Nawet najstraszniejsza pandemia Iak2e, wcze6niej lub p6Zniej, dobiegnie

korica. Ale wielu wybitnych analityk6w i mySlicieli juL dzi{ ostrzega przgd hcznymi

zagroieniami, jakie moLe pozostawi6 nam w spadku. A zagrohone, ich zdaniem, mogq byd

nasze podstawowe wartoSci: wolnoS6, demokracja, tolerancja, otwartoSd na innych, gotowoS6

do wsp6trpracy, empatia, poczucie bezpieczeristwa. Pokusa rzqd6w autorytamych, nie

napotykajqc na op6r, mo2e okazal siq nieodparta. Uffacii mozemy w6wczas coS, co

stanowilo i ci4gle jeszcze stanowi fundament naszej cywilizacj| Wszystko, z czego jesteSmy

dumni. Wszystko, co dotychczas traktowaliSmy jako normalne i nienaruszalne.

To na Was, na Wasz5rm pokoleniu, doSwiadczonyrn pandemi4 i kryzysem

gospodarczym, kt6rego rozmrar6w dziS jeszcze nie znamy, na pokoleniu, kt6re tak nagle

i niespodziewanie doSwiadczytro historii i wraz z pandemi4 wtraSnie w niq wkroczytro,

spoczywad bgdzie obowi4zek obrony owych wartoSci. I to od Was zaIeLeC bEdzie, czy

warto6ci te przetrwajq i pozostanq, jak dotychczas, fundamentem naszego wsp6lnego Swiata.

Wierzq, 2e tak siq stanie, bo wierzq, ze se to wartoSci, kt6rych warto bronii, o kt5re warto

walczyc. Wierzq, 2e nie dacie sobie odebra6 swoich podstawowych, niezbyr,valnych praw.

Moi drodzy, wierzq gtrqboko, 2e ju2 niedlugo zobaczymy siq w szkole. Oby stalo siq

to jak najszybciej!

LyczqWam zdrowia - Wam i Waszym najbli2szym.

2ycz9 Wam wytrwaloSci - nie poddawajcie siE, nie ulegajcie zlym nastrojom, nie

popadajcie w apatiq r przygnEbienie; Zyczq Wam pogody ducha - bqdlcie dobrej mySli,

patrzcie w przyszhoSi z optymizmem i nadziej q.

Zyczqnam wszystkim duzo empatii (tak bardzo potrzebnej w t5rm trudnym czasie):

nie odwracajmy siq od innych, wspierajmy siq wzajemnie, podlrzymujmy na duchu, nie

zapominajmy o nikim, kto potrzebuje wsparcia i pomocy.

Do zobaczenia wkr6tce ! ! !
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