
Drodzy nauczyciele, rodzice, pracownicy oraz uczniowie 

 CKZiU nr 1 w Gliwicach! 

Chyba nigdy wcześniej nie czekaliśmy z taką niecierpliwością na zakończenie roku 

szkolnego. Roku szkolnego, który stanął na głowie przez pandemię. Pandemia 

koronawirusa, która zmusiła nas do nauczania zdalnego, pozbawiła nas jednego z 

najważniejszych elementów w naszej egzystencji – bycia  

z drugim człowiekiem. Tę potrzebę szkoła od zawsze realizowała w naturalny sposób 

i wielu zgodzi się z tym, że w systemie edukacji była to wartość ważniejsza od ocen, 

świadectw i zdobywanej wiedzy. Tymczasem realną obecność trzeba było zamienić 

na ekran. Dla niektórych może miało to swoje zalety, ale jestem przekonany, że 

większość z nas – choć przecież żyjemy w czasach ekranów – jest zmęczona tą 

barierą, bo mimo najszczerszych chęci ekran nigdy nie zastąpi prawdziwej, osobistej 

relacji z drugim człowiekiem. Na początku był pewien entuzjazm, zadowolenie z tego,  

że wirus wybawił nas z kieratu szkoła – dom.  Ale potem, gdy nauczyciele patrzyli na 

ekran złożony z ikonek bez pewności, czy ktoś jest po drugiej stronie, a uczniowie mieli 

już dość ślęczenia przed monitorami i kursu nauki korespondencyjnej, był już tylko 

spadek efektywności, poczucie zawodu, może też gniewu.  

Drodzy uczniowie! Zapewniam was, że wszyscy czujemy tak samo! I jest nam przykro, 

i smutno, i żal z powodu nieodbytych wycieczek, ciekawych lekcji, praktyk, gorących 

dyskusji na żywo, spotkań na szkolnym korytarzu, rzucanych ukradkiem spojrzeń 

zakochanych, śmiechów na lekcji , a nawet ściąg na klasówkach. Brakuje nam bardzo 

szczerych rozmów z wami, osobistego kontaktu i widoku waszych młodych twarzy.  

Jestem przekonany, że edukacja zdalna może być świetnym uzupełnieniem normalnej 

edukacji, ale nie może być jej istotą. Uczniowie i nauczyciele muszą wyjść z domów i 

uczyć się w innej, szkolnej przestrzeni. I mam głęboką nadzieję, że pierwszego 

września  spotkamy się  w murach naszej szkoły, patrząc sobie w oczy z nadzieją na 

lepszy rok szkolny. Ale zanim to się stanie, muszę przyznać, że godne pochwały jest 

to, jak nauczyciele i wy uczniowie odnaleźliście się w tej nowej dla nas wszystkich 

rzeczywistości. Wiem, jak wielkim wyzwaniem była często samodzielna nauka, czy też 

walka z problemami technicznymi. A mimo to zdecydowana większość z was uzyskała 

promocję do następnej klasy. Dziękuję za ten wysiłek zarówno uczniom, jak i 

nauczycielom, bo jesteście dla mnie wszyscy żywym dowodem na to, że z kamieni 

rzucanych  pod nogi potraficie zbudować schody, które poprowadzą was jeszcze 

wyżej.  

Zanim się rozstaniemy, życzę wszystkim nauczycielom, rodzicom, pracownikom 

administracji i obsługi, a przede wszystkim naszym uczniom w tym uczniom klasy 3bg, 

którzy już opuszczają mury naszej szkoły;  udanych i spokojnych wakacji. Niech będą 

czasem odpoczynku i przyjemności, zwłaszcza, że najlepszym lekarstwem na duże 

kłopoty są małe radości. Życzę słonecznych dni, beztroskich chwil i pięknego czasu 

spędzanego z drugim człowiekiem. Aby każdy dzień spędzony z rodziną, z przyjaciółmi 

był pełen radości. Niech przyświecają wam słowa Andreasa Pflügera, który powiedział: 

„Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy inaczej postawić żagle”. 

Rok Szkolny 2019 na 2020 uważam za zamknięty! Przesyłam wszystkim 

pozdrowienia z życzeniami zdrowia i jeszcze raz zdrowia! 
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