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Kochani Uczniowie z klas 3A, 3B i 3C!

 

Po trzech latach opuszczacie mury naszej
szkoły i my, Wasze wychowawczynie,

 musimy Was dzisiaj pożegnać. 

Z oczywistych względów będzie to
pożegnanie szczególne, bowiem nie
możemy Was razem ani zobaczyć, 

ani osobiście uściskać. 

Jednak bez względu na okoliczności, 
z wielkim wzruszeniem

 kierujemy do Was te słowa:

 

 

 

 

 

Pożegnanie wychowawczyń klas maturalnych

XV  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM .PROF .  WIKTORA  DEGI  W  POZNANIU



Wasza PRZESZŁOŚĆ to lata pełne beztroski i dobrej zabawy. 
Przedszkole, szkoła podstawowa, a potem gimnazjum 

utrwaliły w Was przekonanie, że życie trzeba brać pełnymi garściami 
i, jeśli tylko czegoś naprawdę się pragnie, 
to można osiągnąć dosłownie wszystko. 

Piękny świat stał otworem, niczego w nim nie brakowało 
i nic nie zapowiadało, że może być inaczej. 

Oczywiście były potknięcia, czasem łzy bezsilności i rozczarowania, 
ale ostatecznie zawsze dało się wyjść z tarapatów obronną ręką. 

Takich właśnie Was pamiętamy - przyszliście uśmiechnięci, 
pełni obaw, ale też nadziei na wspaniale spędzony czas. 

TERAŹNIEJSZOŚĆ zaskoczyła nas wszystkich. 
Można się było spodziewać mniejszych lub większych 

problemów z nauką, konfliktów koleżeńskich czy zawodów miłosnych, 
            ale nikomu nie przyszło do głowy, że z dnia na dzień świat się zatrzyma           

i wywróci życie każdego z nas do góry nogami. 
Czy można w tym upatrywać pecha, który odebrał Wam radość 

z codziennych spotkań, wyjść i wyjazdów? Można. 
My jednak patrzymy na to zupełnie inaczej. 

Oto żegnamy wyjątkowy rocznik, ludzi, którzy na naszych oczach 
stali się obywatelami tego kraju, którzy dostali surową, 

ale jakże cenną lekcję od życia. 
Ludzi, którzy zrozumieli, że wolność nie jest człowiekowi dana 

raz na zawsze – bardzo łatwo można ją stracić; 
że odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka 

wymaga od nas wielu wyrzeczeń; 
że patriotyzm to dzisiaj wyzwanie globalne, nie lokalne, 

bo planeta wręcz błaga Was o pomoc… 
I choć brzmi to być może patetycznie, 

oto na naszych oczach wkracza w dorosłość nowe pokolenie, 
w którym cały świat pokłada nadzieję. 

 



 Właśnie dlatego PRZYSZŁOŚĆ należy do Was. 
Nie mamy wątpliwości, że sobie poradzicie w życiu. 

Ci, którzy powtarzają, że jesteście rocznikiem straconym, 
w ogóle nie rozumieją tego, co się teraz dzieje. 

Przecież każde zaległości można szybko nadrobić, 
ważne tylko, żeby Wam się chciało! 

Chciało uczyć, bo dzięki wykształceniu otwierają się przed Wami 
liczne możliwości rozwoju;

 chciało pomagać innym, bo to zawsze kształtuje charakter 
i uwrażliwia na krzywdę, chciało działać we wszelkich 

możliwych dziedzinach, bo tylko dzięki aktywności 
można „pchnąć świat na nowe tory”. 

I wreszcie: chciało wziąć współodpowiedzialność 
– bo to chyba najważniejsze hasło przyszłości. 

Tylko razem można pokonać przeciwności, 
które czekają na Wasze mądre, kochane przez nas, POKOLENIE.

 
 
 

Życzymy Wam, nasi kochani absolwenci, 
byście nigdy nie stracili dziecięcej radości i optymizmu, 

które są tak potrzebne w dzisiejszych czasach. 
Oby jak najwięcej Waszych marzeń się spełniło. 

Żebyście zawsze czuli, że postępujecie tak, jak trzeba. 
Abyście znaleźli własną drogę do szczęścia. 

A gdyby czasem okazało się, że coś poszło nie tak 
– miejcie odwagę dokonywać zmian we własnym życiu. 

I by nigdy nie zabrakło przy Was bliskich osób, 
z którymi swoją radość i swoje szczęście będziecie mogli dzielić. 

Bo tylko tak można osiągnąć spełnienie.
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