
„ Jeśli nie wiesz, czego chcesz, próbuj wszystkiego, co się pojawia i przemija, bo tylko w ten sposób nauczysz 

się rozstawania” 

 Witam was w tym szczególnym i trudnym dniu ze względu na sytuację w zasadzie globalną, w której zmuszeni 

byliśmy pracować z Wami zdalnie- to koniec pewnej drogi dla Was, ale jednocześnie początek jej kolejnego 

etapu.  Dzisiejszy dzień zamyka pewien etap tej drogi, drogi, która prowadzi w dorosłość i samodzielność.                

Trzy  lata spędzone w liceum przyniosły wam wiele obaw, nowych doświadczeń i radości, nie brakowało                 

też w tym czasie rozterek, bólu, niepowodzeń i wielu trudnych decyzji, jakie z pewnością podejmowaliście.                        

Ten dzień jest szczególny nie tylko dla Was, ale również dla tych, którzy was wspierali przez cały okres nauki,    

dla waszych opiekunów, nauczycieli, którzy każdego dnia angażowali się w wasz rozwój, mogli obserwować 

wasze sukcesy , waszą rywalizację czy też drobne potknięcia po to, aby móc również was wspierać i podawać 

rękę w odpowiednim momencie.  To czas szczególny nie tylko ze względu na wasze osiągnięcia, ale również                

ze względu na czas, w jakim z niecierpliwością czekaliście na klasyfikację i ważne decyzje w waszej sprawie,                   

a obecnie  z niepewnością oczekujecie egzaminów maturalnych. Mam nadzieję, że czas ten przyniósł Wam 

również wiele refleksji i zrozumienia. Jestem przekonana, że  potraficie zrozumieć tę trudną sytuację,                     

tym bardziej, że już niebawem sami będziecie podejmować wasze pierwsze własne  dorosłe decyzje                       

bez wsparcia szkoły, bowiem przychodzi taki moment, w którym  każdy człowiek musi wziąć za siebie 

odpowiedzialność, nawet w tak skomplikowanych czasach, w jakich przyszło Wam żyć.. Mam nadzieję,                       

że w Waszej ocenie  weźmiecie pod uwagę  ważne aspekty pracy nauczyciela, przyszłej edukacji m.in. waszych 

dzieci i życzę wam, aby ta ocena była obiektywna, mądra i pełna refleksji.  

Jestem przekonana, że wasi opiekunowie i wszyscy nauczyciele dali wam tyle mądrości, wiedzy, przykładu,                   

że  będziecie o tym pamiętać.  Dzięki nauczycielom z pewnością odkrywaliście, że nauka to nie tylko ciężka 

praca, ale i przyjemność, że  dzięki  nim odkrywaliście swoją wartość, odkrywaliście to, co najlepiej umieliście 

robić. Jestem też przekonana też, że Wasi nauczyciele często pomagali wam w rozwiązywaniu trudnych 

problemów i rozumieli wasze chwile słabości, również cieszyli się z waszych sukcesów,  zachęcali was                     

do myślenia tak dobrze  i uczciwie, jak to tylko możliwe, że dodawali wam odwagi do tego, aby wciąż zadawać 

pytania, nawet trudne. Za to im serdecznie dzisiaj dziękuję. 

    Wiem też, że w tej bardzo trudnej codzienności trudno znaleźć magię życia, ale ona właśnie się odbywa- 

zdobyliście kolejny szczyt, stajecie  się niezależni, autonomiczni, wolni,  a to  najcenniejsze wartości w życiu. 

Mam nadzieję, że będziecie teraz czerpać ze swoich zasobów, że będziecie uczyć się coraz więcej ,                         

mimo różnych trudności, jakie przyniesie wam życie, wiem też,  że poradzicie sobie w każdej nowej sytuacji. 

Odkrywajcie to , czego najbardziej potrzebujecie czyli wizję swojego życia, pobudzajcie się do działania, bo tylko 

bycie w biegu pozwala na prawdziwe przeżywanie,  żyjcie zgodnie ze swoimi wartościami, żyjcie marzeniami,     

bo one uskrzydlają i dają wizję życia możliwą do spełnienia, życzę Wam, abyście je realizowali niezależnie od 

tego, co będzie się działo w waszym życiu, Einstein powiedział przecież, że : wyobraźnia jest ważniejsza                       

niż wiedza ! 

W życiu można odczuwać lęk, ale wtedy wiesz, że musisz coś zrobić, aby się go pozbyć ! Życie może być szare, 

nudne , ale i fascynujące, ale wybór należy do Ciebie… 

Życzę Wam w końcu, abyście spotykali ludzi, którzy będą was kochali, którzy dodadzą wam odwagi,                  

gdy będziecie tego potrzebować,  którzy  będą  w was wierzyć i wspierać bezinteresownie, również tego,                    

aby wasze przyjaźnie zawsze były szczere i wierne. 

                                                                                                            Z poważaniem    

                                                                                                Iwona Hnatiuk dyrektor ZS Nr 5 

 


