
 

 

  

 

 

 

 

 

Szanowna Dyrekcjo! 

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły! 

 

Za nami kolejny rok szkolny. Pełen wyzwań i wyjątkowo trudny, ale jednak niesamowity czas. 

Jestem niezwykle wdzięczny, że mogłem być z Państwem.  

Najpierw było przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego: przeglądy budynku, placu zabaw, 

sprzętu ppoż., okresowe i wstępne szkolenia pracowników, szkolenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Wszystko po to, by było bezpiecznie. By bezpiecznie czuł się Dyrektor, Państwo 

pracujący w placówce i wszystkie dzieci.  

Normalnym trybem biegł rok szkolny. Codzienne problemy i radości. Pytania i odpowiedzi. Szereg 

ciekawych zdarzeń, koniec pierwszego półrocza. 

I nagle świat się zmienił. Zostaliście Państwo z dnia na dzień postawieni w bardzo trudnej 

sytuacji. Brak kontaktu z dziećmi. Brak kontaktu i wsparcia kolegów z pracy. Dyspozycje od dyrektora, 

który musiał zapanować nad całością organizacji pracy zdalnej. Praca przy komputerze. Zadania, tysiące 

maili do uczniów, do rodziców, do dyrekcji. Doświadczenie wypracowywane w jednym momencie. 

Zmiany decyzji z dnia na dzień i konieczność natychmiastowego się do nich stosowania. Trwanie w 

gotowości. Tęsknota za normalnością.  

Jak powiedział Robert Lee Frost „Najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji jest przejście przez nią”. 

Zdaliście Państwo ten trudny egzamin. Nie zawiedliście uczniów. Nie zawiedliście dyrekcji. I przede 

wszystkim nie zawiedliście siebie. Stanęliście na wysokości zadania. Spędzaliście całe dni przy 

komputerze, by przywrócić okruchy normalności. „Pokonane trudności są zdobytymi szansami”, jak 

powiedział Winston Churchill. Zdobytych umiejętności nikt Wam nie zabierze. Jeśli kiedyś przytrafi się 

podobnie trudny moment, Wy będziecie gotowi. Nic nie będzie w stanie zburzyć Waszej pewności 

siebie. Wszyscy bez wyjątku zasługujecie na świadectwo z paskiem! 

Na wysokości zadania stanęliście Państwo także Wy, pracownicy obsługi. Szkoły zostały 

doprowadzone do idealnej czystości, zdezynfekowane i wyczyszczone. Wy trwaliście w gotowości i 

chodziliście na dyżury, z nadzieją, że może szybko się to skończy, że wreszcie będzie można zacząć 

normalnie funkcjonować. 

Byliśmy z Wami przez cały ten czas. Telefon, mail i Skype – gorąca linia z dyrektorami i pracownikami 

szkół, często też z rodzicami. Z nadzieją, że wirus przestanie dominować nasze życie. 

Niestety, jak dotąd nic nie jest tak jak było. Mało tego – wraz z przyjściem maja, Dyrektorzy 

szkół i przedszkoli stanęli przed kolejnym wyzwaniem. Trudnym – to zbyt słabe słowo.  



 

 

Otwarcie placówek, dziesiątki obostrzeń, wskazań, wytycznych. Konferencje premiera, 

ministrów, kuratorium, wysłuchane z zapartym tchem. Przerażenie i panika.  

Wsparliśmy Państwa w tej sytuacji. Przygotowaliśmy procedury, w których jasno zostało zapisane,                    

co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić. Rozmowy z burmistrzami, wójtami. Gorąca linia                                                

z przedstawicielem sanepidu. Bezsenne noce dyrektorów i nasze.  

Znów daliśmy radę. Dziękujemy pracownikom obsługi za dostosowanie placówki do tych wszystkich 

wytycznych. Dezynfekcja każdego krzesełka, każdej szafki, kilka razy dziennie umyta podłoga. Dzięki 

Wam pozostali czują się bezpiecznie. Dziękujemy Wam za tę trudną, mozolną pracę. W walce z wirusem 

w placówkach oświatowych to Wy jesteście na pierwszym froncie. 

Nauczyciele, Wam dziękujemy za dostosowanie się do sytuacji. Wiemy, jak trudny to był czas dla Was 

i jak bardzo potrzebujecie teraz odpoczynku. 

Ale najbardziej dziękujemy Wam, drodzy Dyrektorzy. Byliśmy i jesteśmy z Wami o każdej porze dnia                   

i nocy. Wiemy dokładnie, z czym się zmagaliście, jak dużo znalazło się, kolokwialnie mówiąc, na Waszej 

głowie. Stuprocentowa odpowiedzialność za prawie cztery miesiące pracy zdalnej i później pracy                        

w placówkach spoczywała właśnie na Was. Pamiętajcie, że nie ma takich problemów, które pewnego 

dnia by się nie skończyły. Że teraz każdy problem będzie mniejszy. Zdobyliście nową „super moc”.  

Andrzej Sapkowski powiedział takie słowa: „Nadchodzą trudne czasy. Trudne i niebezpieczne. 

Nadchodzi czas zmian. Przykro byłoby starzeć się w przekonaniu, że nie uczyniło się niczego, by zmiany, 

które nadchodzą, były zmianami na lepsze. Prawda?”. Jesteście na najlepszej drodze.  

Jesteśmy dumni, że możemy służbę BHP pełnić w Państwa placówce. Jesteśmy dumni, że razem z 

Wami mogliśmy pokonać trudności, których nikt wcześniej nie przewidywał. 

Kiedyś się to skończy. „Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie”. Ale my wszyscy już będziemy 

na wyższym poziomie wiedzy i umiejętności.  

Dziękujemy, że doceniacie nasze starania. Że stosujecie się do zaleceń, a bezpieczeństwo jest 

dla nas wszystkich priorytetem. 

Życzymy Państwu przyjemnych wakacji. Odpocznijcie, bo nie wiadomo, co dalej będzie i jak będzie 

wyglądać nauka w nowym roku szkolnym. I pamiętajcie – jesteśmy zawsze dla Was. Po to, by 

bezpieczeństwo i prawo było zawsze na pierwszym miejscu. 
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