
Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy 

Rok szkolny 2019/2020 to dziwny i trudny okres w życiu całej naszej 

społeczności.  Wszystko przebiegało zgodnie z zaplanowanym kalendarzem do 

11 marca, kiedy to „niewidzialny wróg” sparaliżował cały kraj. Bezpieczeństwo 

wszystkich nas stało się sprawą priorytetową. Przekonaliśmy się, że życie potrafi 

zaskakiwać, że nic nie jest nam dane na zawsze.  

Od tego momentu oprócz przeorganizowania naszej pracy i szkoły 

musieliśmy pokonać barierę technologiczną. Logowanie, przesyłanie, 

generowanie postaci elektronicznej. To dodatkowy, wytężony czas poświęcony 

na naukę i pracę – zarówno uczniów, jak i nauczycieli i rodziców. Czasem 

niejednokrotnie okupiony łzami, niepewnością, strachem i zwątpieniem. Wszyscy 

otrzymaliśmy mocną szkołę życia oraz  trudną lekcję pokory i odpowiedzialności. 

Bez codziennej pomocy i zaangażowania rodziców, doskonałej współpracy na 

gruncie uczeń – rodzic – nauczyciel, nie udałoby się sprostać wielu zadaniom. 

Moi nauczyciele z wielkim zapałem i determinacją podjęli się pracy w nowych, 

jakże trudnych warunkach. A dzięki wspaniałej postawie całej społeczności 

szkolnej stworzyliśmy swoją własną szkołę internetową, i mimo dzielących nas 

odległości utrzymaliśmy ze sobą kontakt, wzajemnie się mobilizując.  

Ale chyba najodważniejsi i najwspanialsi okazali się być nasi uczniowie. 

Jestem pod wrażeniem Waszej postawy w czasie nauki zdalnej – pilność, 

terminowość i jakość prac, zaangażowanie, niejednokrotnie zdalna pomoc 

kolegom w nauce! To wszystko ma dziś swój realny wymiar w postaci 

doskonałych świadectw, których serdecznie gratuluję zarówno uczniom, jak i 

rodzicom.  

W tym trudnym czasie byliśmy zgranym zespołem. Wspieraliśmy się 

wzajemnie. „Choć wielu z nas nie umiało pływać, dopłynęliśmy do brzegu”. Za 

co serdecznie wszystkim dziękuję. 



Zaistniała sytuacja z całą pewnością ukazała nam zalety „normalnej 

szkoły”, gdzie naturalnym jest uczestniczenie w codziennym życiu szkolnym. 

Bezpośrednich spotkań nie zastąpi nigdy szkoła na odległość. W dniu 

zakończenia roku wszystkim Nam szczególnie brakuje wspólnego przeżywania 

radości z rozpoczętych wakacji. Życzę, by były słoneczne i pełne spełnionych 

marzeń. Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym ramię w ramię staniemy 

wypoczęci i silniejsi na naszym urokliwym boisku, by podjąć nowe szkolne 

wyzwania. Czego wszystkim serdecznie życzę, żegnając jednocześnie ze 

smutkiem wspaniałych ósmoklasistów.  
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