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„Szczęśliwej drogi – juŜ czas...”
Wychowawca o swojej grupie ...
Maturzyści 2003 (grupa w latach 1998-2003) byli
moją drugą grupą od podjęcia przeze mnie pracy,
którą prowadziłem przez 5 lat. Chłopcy jak w
kaŜdym roczniku, stanowili grupę ani
szczególnie
„wybitną”,
ani
szczególnie
„uciąŜliwą”. „Naukowo” grupa oscylowała
wokół średniej 3,5. Były osoby, które nie miały
kłopotów z nauką, ale byli i tacy, którzy niestety
od pierwszej do piątej klasy, mieli duŜe kłopoty z
zaliczeniami. Lata minęły szybko i kolejny
rocznik został „powieszony” na ścianie w
internacie (tableau). Mam nadzieję, Ŝe pozostaną
po nich tylko dobre wspomnienia, a te złe szybko
ulegną zatarciu. Pozostają więc wspomnienia,
puste pokoje (nawet nieźle wysprzątane), oddane
klucze i ... lekki niedosyt, Ŝe mogli być lepsi pod
względem nauki, aktywności, kultury, estetyki
sal itd. Wszystko juŜ przeminęło, nie będzie juŜ
sprawdzania ocen w szkole, sprawdzania
czystości w pokojach, przypominania o
„generalnych” porządkach, wyjaśnienia przyczyn
nieobecności w szkole i kiepskich ocen. Chłopcy
zamknęli kolejny etap swojego Ŝycia, etap
trudny, pełen niebezpieczeństw i ... wielu
niespodzianek. Przyszli tutaj jako „nieopierzeni”
15-latkowie, wychodzą jako 20-letni młodzi
męŜczyźni. JeŜeli internat choć w małej części
przyczynił się do tego, aby lepiej zrozumieli
świat, stali się mądrzejsi i dojrzalsi (a mam
nadzieję, Ŝe tak było), to warto było tu być. Mam
nadzieję, Ŝe za wiele lat wracając pamięcią do
czasów młodzieńczych, szkołę średnia – a
szczególnie internat – będą mile wspominać, a
wspomnienia te sprawią, Ŝe uśmiechną się choć
przez chwilę.
mgr Wojciech Struczyński
wychowawca grupy V

Nagrodzeni Maturzyści - Decyzje
Rady Wychowawców Internatu
Cyzman Łukasz – list pochwalny i nagroda za
kulturę osobistą i pracę w sekcji naukowej MRI
Kucharski Krzysztof – list pochwalny za
postawę i kulturę osobistą
Kuciński Rafał – nagroda za działalność
sportową
Leszczyński Zbigniew – nagroda za
działalność sportową
Łapkiewicz Paweł – list pochwalny za
działalność w MRI i nagroda za aktywność
społeczną
Pepel Łukasz – nagroda za aktywność
społeczną (opieka nad radiowęzłem)
Półtorak Mariusz – list pochwalny za postawę
Trzpiot Artur – list pochwalny za postawę i
nagroda za działalność sportową
Węglerski Artur – nagroda za uczestnictwo w
imprezach internackich

