Drodzy Absolwenci
Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

Dziś kończy się Wasza przygoda z Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie. Mijają lata Waszej nauki, czasu
wytężonej pracy, radości, trudu, ale również podróży, która prowadziła Was poprzez meandry odkrywania
siebie, swoich talentów, mocnych i słabych stron, nawiązywania przyjaźni, odnajdywania autorytetów.
Rok szkolny 2020/2021 był wyjątkowo trudny. Był to rok, w którym nie raz musieliśmy stawić czoła różnym
wyzwaniom. Rok, w którym proces nauczania i uczenia się został przeniesiony z klas szkolnych
w tzw. przestrzeń rozszerzonej rzeczywistości.
W październiku 2020 r. życie zaczęło pisać dla nas nieoczekiwany scenariusz i musieliśmy się
z tym pogodzić. Złość, bunt czy zniechęcenie nie pomagało nam w tych trudnych okolicznościach. Potrzebny
był nam czas, cierpliwość i spokojna, konsekwentna realizacja planów i zamierzeń, na które mogliśmy mieć
tylko ograniczony wpływ zgodnie ze słowami Leonardo da Vinci „Czas jest bramą, przez którą przyszłość
odchodzi w przeszłość”. Dziś dotarliśmy do kresu podróży, przygody z klasą, rówieśnikami, podróży, którą
za chwilę zwieńczy egzamin dojrzałości.
Ostatnie miesiące naszego życia upływały w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Trwająca pandemia
Covid – 19 determinowała naszą codzienność. Wszyscy uczyliśmy się po raz kolejny odpowiedzialności za
siebie i innych. Albert Camus napisał: „Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje
cisze i swoje natchnienie”. Regułę, ascezę i ciszę narzuciło nam życie. Dziś ze smutkiem zdaję sobie sprawę,
że ten rok szkolny minął w wyjątkowej ciszy, ascezie i najbardziej żałuję tego, że nie było nam dane
zrealizować wszystkich planów, celów, zamierzeń, wydarzeń…żałuję tego, co się nie wydarzyło.
Droga Młodzieży,
za
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Gratuluję Wam wszystkim!!! A szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością
i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie
w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Jednocześnie
dziękuję tym, którzy godnie reprezentowali naszą społeczność podczas konkursów, olimpiad, zawodów
sportowych.
Opuszczając mury naszej szkoły oprócz radości i dumy czujecie zapewne niepokój – co dalej? Co przyniesie
przyszłość? Ryszard Kapuściński pisał: „Tak naprawdę nie wiemy co ciągnie człowieka w świat. Ciekawość?

Głód przeżyć? Potrzeba nieustannego dziwienia się? Człowiek, który przestaje się dziwić jest wydrążony,
ma wypalone serce. W człowieku, który uważa, że wszystko już było i nic nie może go zdziwić, umarło to,
co najpiękniejsze – uroda życia.” Niech zadziwienie światem i młodzieńcza ciekawość zawsze Wam
towarzyszy. Zawsze z młodzieńczym zapałem podejmujcie wyzwania jakie przed Wami postawi życie.

Przed Wami kolejny etap w życiu – matura. Czas trudny, pełen emocji, ale również piękny. Tego roku jak
nigdy zauważycie kwitnące kasztany, śpiew ptaków, zapach deszczu. To czas nadziei. Wasz czas.
Kardynał 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 dni przed egzaminami, ale i na całe życie. Budujcie Waszą
przyszłość na mądrości, rozwadze, odpowiedzialności i szacunku.
Drodzy Abiturienci,
żywię nadzieję, że czas który spędziliście w Zespole Szkół Nr 2 był dla Was czasem zdobywania wiedzy,
umiejętności i kompetencji. Myślę, że Grono Pedagogiczne będzie mogło być z Was dumne. Towarzyszyliśmy
Wam w dokonywaniu wyborów, byliśmy świadkami Waszego wzrastania i stawania się dojrzałymi
i odpowiedzialnymi ludźmi. Bądźcie myślący, krytyczni i poszukujący. Miejcie kręgosłup moralny, nie
ulegajcie relatywizmowi. Kierujcie się zasadami, które pozwolą Wam zachować godność oraz zdobyć
uznanie i szacunek innych. Bądźcie mężni, odważni, bo parafrazując Zbigniewa Herberta, w ostatecznym
rachunku jedynie to się liczy!!!
Życzę Wam satysfakcjonujących wyników na egzaminie maturalnym, wyników, które pozwolą Wam
studiować na wymarzonych uczelniach i utorują dalszą drogę kariery.
Nigdy nie zapominajcie, że każdy z Was jest wyjątkowym, niepowtarzalnym, wartościowym człowiekiem
o nieograniczonych możliwościach! Odkrywajcie to co nieznane! Powodzenia!
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