
Witam  wirtualnie  wszystkich  z  okazji  uroczystego  e-zakończenia  roku
szkolnego dla klas trzecich liceum, matura 2020.

Witam Grono Pedagogiczne, Absolwentów oraz ich Rodziców.

Drodzy Maturzyści!

Za  oknem  słońce,  kasztanowce  na  podwórku  szkolnym  i  na  Placu
Mickiewicza  już  kwitną,  a  dla  Was  zadzwonił  wczoraj  ostatni  e-szkolny
dzwonek w „Piątce”. Nie ma dzisiaj uroczystej atmosfery i odświętnych strojów
kolejnych sygnałów końca jednego z ważniejszych etapów Waszego młodego
życia  – zakończenia  nauki  w VLO. Niektórzy z Was żegnają  się  z  nami po
sześciu latach nauki w tych murach,  spędzili  tu jedną trzecią swojego życia,
często w otoczeniu tych samych kolegów, a nawet tych samych nauczycieli.

Jesteście  już  po  podjęciu  ważnych  decyzji  dotyczących  wyborów
maturalnych, a także (choć może nie wszyscy) wyboru kierunków przyszłych
studiów.  Zostało  Wam tylko (albo aż)  wykonać jeszcze  jeden najważniejszy
krok i przyjąć konsekwencje swoich wyborów – napisać maturę. Ale niestety,
nie  wiemy  nawet  kiedy  będziecie  na  pewno  po  egzaminie  pisemnym
z polskiego, angielskiego i matematyki i innych przedmiotów, nie wiemy kiedy
dokładnie  będzie  rekrutacja  na  wyższe  uczelnie.  Epidemia  „korony”  bardzo
Wam  zamieszała  w  realizacji  planów.  Albert  Camus,  bardzo  popularny
w obecnym czasie, napisał:  „Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę,
swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienie”. Regułę, ascezę i ciszę narzuciło
nam życie, natomiast natchnienia musicie szukać, gdyż zdaję sobie sprawę, jak
trudno jest się obecnie skupić nad przygotowaniami do Waszego przełożonego
egzaminu.  Tym  bardziej,  że  nie  wszyscy  dobrze  się  czują  w  pracy  tylko
z komputerem,  że  potrzebują  kontaktu  fizycznego  ze  swoim przewodnikiem,
nauczycielem czy przyjacielem. Dla pokrzepienia jeszcze raz zacytuję Alberta



Camus,  tym razem z Dżumy:  „Trzeba walczyć w taki  czy inny sposób i  nie
padać na kolana”.

Jestem  przekonany,  że  nasza  szkoła  przygotowała  Was  nie  tylko
merytorycznie do świetnego zdania matury i podjęcia studiów, ale też pozwoliła
Wam  zdobyć  tę  niemierzalną  wiedzę  życiową,  która  może  w  najbliższych
miesiącach  okazać  się  kluczowa.  Często  mówi  się,  że  współczesne  młode
pokolenia wchodzą w dorosłe życie z pustym bagażem doświadczeń. O Was tak
nie  można  powiedzieć  i  to  nie  tylko  z  racji  przeżywania  stanu  epidemii,
przyśpieszonego  kursu  nauki  zdalnej,  braku  spotkań  z  przyjaciółmi  „face  to
face”.  W  ciągu  tych  kliku  lat  daliście  się  poznać  jako  społeczność  bardzo
zaangażowana w pomoc drugiemu człowiekowi, człowiekowi zagubionemu czy
zranionemu przez los. Przecież to Wy zostaliście  laureatami w konkursie dla
szkolnych kół  wolontariatu za działania  długofalowe „Piątka dla  dzieciątka”.
Nie sposób wymienić wszystkich akcji,  w których braliście udział,  wymienię
tylko najważniejsze:  kurs  komputerowy dla  seniorów, krwiodawstwo,  pomoc
gliwickiemu hospicjum, pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka, występy
artystyczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli specjalnych.

Byliście też bardzo aktywni na wszystkich imprezach szkolnych. Długo
będziemy  pamiętali  Wasze  występy  artystyczne  na  akademiach,  kolejnych
edycjach Wieczoru Talentów, Dniach Języków Obcych, spotkań wigilijnych.

Również  w  nauce  zapisaliście  się  w  historii  naszej  szkoły.  Laury
olimpijskie otrzymali: Marcin Zuwała został laureatem Olimpiady Biologicznej,
opiekunem  była  Pani  Magdalena  Siekanowicz.  Aleksandra  Zapart  została
laureatką Olimpiady Wiedzy o Prawie i finalistką Olimpiady Wiedzy o Państwie
i  Prawie  –  opiekun  Andrzej  Zieliński,  Alicja  Kucharz  i  Dawid  Ziebura  -
dwukrotnie  zostali  finalistami  Olimpiady  Teologii  Katolickiej  opiekunowie
Anna Lyszczyna  i  Katarzyna Kłysik,  Michał  Jańta  został  finalistą  olimpiady
ekologicznej  opiekun  Magdalena  Siekanowicz,  a  Nikola  Niemczakiewicz
finalistką  olimpiady  wiedzy  o  Unii  Europejskiej  –  opiekun  Przemysław
Cholewa.  Liczne  sukcesy  osiągnęliście  również  w  sporcie  w  różnych
dyscyplinach na arenie powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Sukcesy szkoły to sukcesy jej uczniów, nauczycieli, katechetów, dyrekcji
szkoły ale również ich rodziców.

Chciałbym  bardzo  podziękować  nauczycielom,  wychowawcom,
rodzicom,  Radzie  Rodziców  za  wszystkie  działania  służące  naszej  wspólnej
sprawie, czyli wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia.

„Prymas  tysiąclecia”  Stefan  Wyszyński  mówił:  „Pamiętajcie,  że  czas
który macie, jest więcej niż złotem. Nie możecie go więc marnować i trwonić.



Wykorzystujcie go starannie, zwłaszcza na naukę”. Niech te słowa będą zachętą
dla Was nie tylko na te ostatnie tygodnie przed egzaminami, ale i na całe życie.

Na  koniec  pozostaje  mi  tylko  życzyć  Wam  sukcesów  na  maturze
i w dorosłym życiu.

Do  zobaczenia  na  maturze,  a  potem  przy  okazji  okrągłych  rocznic
maturzystów roku 2020.


