
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Ingę i Różę z klasy 1Dsp wśród uczniów VILO 

Poprosiłyśmy ankietowanych o odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Czy tęsknisz za starą rzeczywistością, kiedy normalnie chodziliśmy do szkoły? 
 
Oczywiście, że tak. Przez tą kwarantannę można zauważyć jak ważne są kontakty z ludźmi, 
docenia się nawet możliwość codziennego podróżowania autobusem do szkoły. 
Julia, kl. 2 
 
Tęsknię za starą rzeczywistością, jednakże aktualna również ma swoje plusy. 
Mateusz, kl.1 
 
Nie tęsknię za starą rzeczywistością. Dzięki temu, że nie chodzę do szkoły i mam mało lekcji, 
mam więcej czasu wolnego na dążenie do swoich celów. Można się wyspać, co prowadzi do 
lepszych wyników. Do tego mam teraz więcej czasu dla rodziny. Jedynym minusem jest sposób 
prowadzenia lekcji, ponieważ dla mnie i wielu osób łatwiej się skupić i więcej zrozumieć w 
prawdziwej klasie. 
Mateusz, kl.1 
 
Najpierw tęskniłem, chciałem spotkać się ze znajomymi, wrócić do normalności, ale teraz, gdy 
można trenować na stadionach i w końcu spotkałem się z osobami, których mi brakowało, to 
przestałem tęsknić. Cieszę się, że wracamy do normalności. 
Oliwier, kl.1 
 
Cała ta kwarantanna ma swoje plusy i minusy, jednak dla mnie, czyli osoby trochę bardziej 
aktywnej, ruch jest czymś niezastąpionym. Nie mogę się doczekać, jak już koronawirus ustąpi i 
nie będzie już żadnego zagrożenia z jego strony. 
Anonim 
 
Tak, ale tylko dlatego, że nie radzę sobie z tym całym nauczaniem online. 
Anonim 
 
Trochę tak, bo brakuje mi znajomych i niektórych maturzystów, którzy byli przystojni, ale z 
drugiej strony jest więcej czasu na czytanie, uczenie się itp. 
Anonim 
 
Tak, tęsknię, e-szkoła to nie to samo… 
Ania, kl.1 
 
Trochę tak, siedzenie w domu też się kiedyś nudzi. 
Alek, kl.1 
 
Moim zdaniem wszystko ma swoje plusy i minusy, ale jeśli miałabym wybierać, to tak, tęsknię 
za starą rzeczywistością (szczególnie chodzi o to, że brakuje mi kontaktu z przyjaciółmi) 
Anonim 
 

2. Jak wyglądałoby Twoje życie, gdyby koronawirusa nigdy nie było? Jak pandemia wpłynęła na 
Twoje plany? 



 
To był pierwszy taki rok, w którym miałam tyle planów m.in. koncert Queen w Koloni, 
Konkurs Chopinowski czy wyjście na „Wiedźmina” do Teatru Muzycznego w Gdyni. 
Ania, kl.1 
 
Plany, z których musiałem zrezygnować to wyjazdy na wakacje, ale ogólnie to żyję „na 
spontanie”, więc pewnie znalazłoby się kilka rzeczy, które mógłbym zrobić, a teraz nawet nie 
przychodzą mi do głowy (gdyby nie koronawirus, może bym coś wymyślił) 
Alek, kl.1 
 
Właściwie, to zmieniło się tylko to, że chciałam chodzić na lody i do kawiarni oraz wreszcie 
nie musieć nosić kurtki zimowej do szkoły.  
Ania, kl.1 
 
Chodziłabym do szkoły i na zajęcia dodatkowe. Przez koronawirusa również moje plany na 
wakacje nadal pozostają w zawieszeniu. 
Ola, kl.1 
 
Poleciałabym do Australii, ale przez koronawirusa będę tkwiła na wsi gdzieś w Polsce. 
Ola, kl.1 
 
Miałam na początku maja jechać na koncert, ale musiał zostać przełożony. Planowaliśmy też 
pojechać w wakacje za granicę, ale w tych okolicznościach to nie wyjdzie. Gdyby nie wirus, 
na pewno więcej spotykałabym się z przyjaciółmi. 
Anonim 
 
Prawdopodobnie dalej chodziłbym do szkoły, na treningi, przygotowywał do Mistrzostw 
Polski. W wakacje dużo spotykałbym się z przyjaciółmi. 
Anonim 
 
Nie mogłam chodzić na konie, wyjechać na majówkę i musiałam przełożyć wizyty lekarskie. 
Anonim 
 
Przede wszystkim musiałam zrezygnować z długo wyczekiwanego koncertu Kwiatu Jabłoni w 
Toruniu, który miał odbyć się dzień po ogłoszeniu kwarantanny. 
Julia, kl.2 
 
Na pewno jeździłbym na zawody, w wakacje chciałem gdzieś wyjechać z rodzicami, a teraz, 
przez przesunięcie całego sezonu wszystko będzie trzeba ułożyć na nowo. 
Oliwier, kl.1 
 
W sumie to jakoś dużo tych planów nie miałam, jednakże na pewno przepadły mi moje plany 
związane z koncertami, które zostały przełożone na późniejsze terminy. 
Anonim 
 
Jak możemy zauważyć na podstawie powyższych wypowiedzi, duża część uczniów z naszego 
liceum chętnie przeniosłaby się do „starych”, dobrych czasów. Kto by przypuszczał, że kiedyś 
młodzież będzie tak chętna do wykonywania codziennych, szkolnych obowiązków, takich jak 
wczesne wstawanie?  



Pandemia pokrzyżowała także plany większości z nas. Jak będą wyglądały wakacje 2020 w 
czasie, gdy na świecie nie dzieje się najlepiej? Co z corocznym wypoczynkiem za granicą? 
Jedyne co teraz wiemy to to, że to lato na pewno przejdzie do historii.  


