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Warszawa, 1 września 2020 r.
Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Administracji
i Obsługi, a przede wszystkim drodzy Uczniowie!
Witam Was serdecznie po dwumiesięcznej przerwie w nauce i szkolnych
obowiązkach. Czas płynie - płynie nieubłaganie - a z doświadczenia wiem, że najpiękniejsze
chwile w życiu mijają najszybciej. Mam nadzieję, że w czasie tych wakacji, które dziś
wspólnie pożegnaliśmy, przeżyliście wiele takich chwil - równie pięknych, co szybko
przemijających.
Przechodzimy obecnie bardzo trudny czas walki z pandemią Covid-19. Życie toczy
się w warunkach reżimu sanitarnego, przestrzegania wielu ograniczeń i nakazów, a przecież
pierwszy dzień nauki we wrześniu kojarzy się ze szkolą, nauką, spotkaniem z przyjaciółmi,
radością zaczynania czegoś nowego. Nie zawsze tak było. Naszym rodzicom, dziadkom te
pierwsze dni września przypominają wojnę. Dzień 1 września przypomina nam 81 rocznicę
Wybuchu li Wojny Światowej, zaś 31 sierpnia - rocznicę Porozumień Sierpniowych wielkiego zrywu niepodległościowego Solidarności. Dzięki bohaterskiej postawie naszych
przodków - pradziadków, dziadków oraz ojców - żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

W roku szkolnym 2020/2021 w 16 szkołach podstawowych naukę podejmie 9946
uczniów, w 5 liceach ogólnokształcących 3058 uczniów, w 4 szkołach zawodowych 1546
uczniów, w 2 szkołach dla dorosłych 207 słuchaczy, a w 22 przedszkolach przywitamy 3405
wychowanków. Szczególnie serdecznie witam uczniów klas pierwszych. Życzę Wam,
abyście szybko poczuli się na Targówku dobrze i bezpiecznie, a nowi koledzy niech otoczą
Was przyjaźnią i opieką.
Na ten rok mamy też pewne priorytety, które będą sukcesywnie realizowane, wśród
nich: przygotowanie oświaty do funkcjonowania w warunkach pandemii i po pandemii;
wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej; wdrażanie zmian w kształceniu
zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych; zapewnienie
wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim
uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych;
działania wychowawcze szkoły; wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych; wdrożenie projektu Eduwarszawa, w tym rozwój
nauczania online; doskonalenie cyfrowych kompetencji nauczycieli.
Szanowni Państwo, zarówno władze Dzielnicy Targówek jak i dyrektorzy placówek
oświatowych pragną stworzyć dla uczniów przyjazną przestrzeń dla nauki i rozwoju. Bardzo
nam zależy by ta przestrzeń była również bezpieczna. I tu przypomnę słowa Olgi Tokarczuk naszej laureatki literackiego nobla za 2018 r.: ,,Świat jest tkaniną, którą przędziemy

codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. Dziś
zasięg pracy tych krosien jest ogromny - za sprawą Internetu prawie każdy może brać udział
w tym procesie, odpowiedzialnie i nieodpowiedzialnie, z miłością i nienawiścią, ku dobru i ku
złu, dla życia i dla śmierci. Kiedy zmienia się ta opowieść - zmienia się świat. W tym sensie
świat jest stworzony ze słów. To, jak myślimy o świecie i - co chyba ważniejsze - jak o nim
opowiadamy, ma więc olbrzymie znaczenie. Coś, co się wydarza, a nie zostaje
opowiedziane, przestaje istnieć i umiera. Wiedzą o tym wszyscy"
Bardzo wiele się mówi teraz o Pokoleniu „Z", pokoleniu młodych ludzi ciągle
z telefonem komórkowym w dłoni, traktujących urządzenia mobilne jako poszerzenie swojej
fizycznej i mentalnej bytności. To pokolenie Facebooka, lnstagramu, WhatsAppa, które
zmieniło Internet. Globalna sieć stała się nie tylko miejscem zdobywania informacji, ale także
forum, na którym toczą się rozmowy, dokonuje wymiana opinii, poglądów, ocena innych
ludzi. Zastąpienie komunikacji ,,face to tece" komunikacją ,,interface to intettece" bardzo
zubaża życie osobiste i społeczne. Łukasz Gołębiewski, pisarz i dziennikarz w „Śmierci
książki pisze: ,,człowiek wirtualny to jednak człowiek okrojony z zapachu, intonacji,
gestykulacji, mimiki, spojrzenia, ciszy, fryzury, ubioru, itd.
Należy się zastanowić, czy
chcemy w taki sposób budować swoje relacje. Dlatego warto podjąć trud rozmowy z nowymi
kolegami, koleżankami z klasy, z nauczycielami, starać się nawiązywać nowe znajomości
i przyjaźnie. Zachęcam do tego bardzo serdecznie.
11

11

•

Amerykański pedagog i trener nowoczesnych metod nauczania Peter Kline
powiedział, że „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość".
Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, ale równie trudno wcielić je w życie. Śmiem
jednak wierzyć, że jest to możliwe. Jeśli spojrzymy na szkolę nie jak na skostniałą instytucję,
ale raczej jak na miejsce, w którym przeżywamy intelektualną przygodę, miejsce dialogu
i współpracy - wtedy zdobywanie wiedzy może stać się radością, a nawet pasją. Życie
szkolne to nie tylko lekcje, sprawdziany i zadania domowe. To też odkrywanie i poznawanie
świata i jego różnorodnych kultur.
Stefan Żeromski, wybitny polski literat, napisał, że „Nauka jest jak niezmierne
morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony". Nie mogę więc złożyć Wam
lepszych życzeń niż te, byście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania
otaczających Was zjawisk oraz kultur. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce,
rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Sumienność,
pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów.
Jako drogowskaz na najbliższe lata podsunę Wam słowa Ryszarda Kapuścińskiego
z jego „Podróży z Herodotem": Człowiek, który przestaje się dziwić światu jest wydrążony,
ma wypalone serce. W człowieku, który uważa, że wszystko już było i nic nie może go
zdziwić, umarło to, co najpiękniejsze - uroda życie".
Pamiętajcie, aby w pogoni za średnią ocen i najwyższym wynikiem egzaminów nie
zatracić pasji poznawania otoczenia, ciekawości edukacyjnej, twórczego działania. Nie
zależy to przecież tylko od nauczycieli, ale w dużej mierze od Was. Macie wpływ na to, żeby
szkoła nie była tylko nudnym, oderwanym od nowoczesnego świata, obowiązkiem, ale
radością w każdym wymiarze i miejscem poszukiwania owej urody życia, o której wspomina
Kapuściński. Mam nadzieję, że po dwumiesięcznej przerwie jesteście gotowi na wyzwania
i z uśmiechem na twarzach podejmiecie dalszą naukę. Życzę WAM powodzenia.

Nauczycielom chciałabym życzyć wytrwałości i satysfakcji.

Stanowicie przykład dla
uczniów, często to Wy jako pierwsi zauważacie ich talenty i predyspozycje. Proszę, żebyście
również w tym roku szkolnym służyli wsparciem, radą, wiedzą i doświadczeniem. Niech nie
zabraknie Wam dobrego humoru, kreatywności i chęci rozwijania własnych umiejętności.
Rodzicom życzę, abyście Państwo zawsze znajdowali w szkole partnera wspierającego
Państwa w staraniach o zapewnienie Waszym dzieciom jak najlepszych warunków startu
w dorosłe życie.
Życzę Wszystkim dobrej współpracy ze szkolą, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności
za dobro dzieci i młodzieży. Mamy aż 1 O miesięcy, by wzajemnie uczyć się od siebie
i inspirować. Korzystajmy z okazji, że jesteśmy razem, cieszmy się wspólnie spędzanym
czasem i na każdym kroku okazujmy sobie życzliwość.
Z wyrazami szacunku

