
Non scholae, sed vitae discimus... 

 

Drogie Abiturientki i Drodzy Abiturienci! 

 Rok szkolny 2019/2020 pod wieloma względami jest wyjątkowy. Równie nietypowe 

jest pożegnanie z Wami, inne niż wszystkie do tej pory, ponieważ nie możemy spotkać się z 

Wami osobiście, nie możemy uścisnąć Wam dłoni i pogratulować sukcesów. Nie możemy 

świętować zakończenia szkoły w tradycyjnej formie. 

  Mimo tego trudnego, również dla Nas, okresu pragniemy przekazać Wam słowa 

podziękowania i wsparcia. Wielu z Was uzyskało świadectwa z wyróżnieniem, są wśród Was 

stypendyści Prezesa Rady Ministrów, finaliści i laureaci olimpiad i konkursów, wybitni 

sportowcy reprezentujący szkołę.  

Przez te kilka lat spędzonych w naszej szkole wywiązywaliście się z obowiązków i godnie 

reprezentowaliście  szkołę, rozwijaliście swoje talenty, pogłębialiście zainteresowania,   

a przede wszystkim wytrwale zdobywaliście wiedzę przekładając ją na mądrość życiową.  

Ten kapitał wiedzy i umiejętności, który zgromadziliście w czasie nauki stanowić będzie 

przepustkę do dalszego dojrzałego życia i zdobywania kolejnych szczebli edukacji,  a także 

otworzy przed wami szersze perspektywy i możliwości działania. 

 Chcemy, by każdy z Was  -  przed odejściem z NASZEJ SZKOŁY popatrzył w 

przyszłość z nadzieją, optymizmem, bez niepewności i lęku. Bo jesteście wyjątkowi i 

odważnie musicie manifestować swoje „ja”, jesteście otwarci i utalentowani, a tego nie 

możecie zmarnować. 

  Najtrudniejszy w szkole jest pierwszy i ostatni dzień. Pierwszy dlatego, że uczniom 

towarzyszy niepewność i obawa jak sprawdzą się w nowej szkole, w nowym otoczeniu, wśród 

nowych kolegów i nauczycieli. Ale równie trudny jest dzień ostatni, bo niełatwo jest rozstać 

się z kolegami i nauczycielami. Przez ostatnie lata kształtowaliście swoje myśli, charaktery, 

uczucia. Tworzyliście klimat tej szkoły. Każdy rocznik maturzystów jest inny i 

niepowtarzalny. Dla każdego z Was okres pobytu w szkole był z pewnością czasem ważnym, 

w którym, dokonywał pierwszych dojrzałych życiowych decyzji, budował własną tożsamość, 

nawiązywał przyjaźni, znajomości, poszukiwał swojego miejsca w życiu. Nieraz podczas 

spotkań po latach będziecie wspominać te zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała 

klasa.  

 Jesteście wyjątkową młodzieżą. Dziś Wasi Rodzice, ale i Nauczyciele są dumni, że z  

dobrymi wynikami kończycie naukę w tej szkole. Jesteśmy przekonani, że wyniesione z tej 

szkoły doświadczenia, wiedza i umiejętności, będą dobrą podstawą do budowania własnego, 

samodzielnego życia.  

Wasze życie jest w Waszych rękach – wykorzystajcie właściwie ten dar. 

Będziemy o Was pamiętać. Pamiętajcie o nas …… 

  

Justyna Pitas 

dyrektor ZSOiT w Wojkowicach 

 

 

 

 

 Każdego roku w kalendarz uroczystości szkolnych wpisuje się ważne wydarzenie, 

jakim jest pożegnanie klas maturalnych. W tym roku rzeczywistość napisała własny 

scenariusz. Za Wami lata nauki, zmagań konkursowych i olimpijskich, rywalizacji sportowej.  

Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek. 

 Fragment Waszej drogi życiowej związanej z tą szkołą powoli, nieubłaganie dobiega 



końca. Kiedyś za kilka lub kilkanaście lat, gdy spojrzycie wstecz, życzę Wam, abyście z 

uśmiechem na twarzy wychwycili najdrobniejsze wspomnienia szkolnych chwil.  

Dziś macie okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia  i z uśmiechem, a może 

rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już za Wami. 

 Do  świadectw ukończenia szkoły, nagród książkowych, listów gratulacyjnych dla 

Rodziców, dyplomów dla najlepszych sportowców oraz wielu innych podziękowań dołącza 

się również Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcących w Wojkowicach, które co 

roku wręcza nagrody pieniężne nie tylko najlepszym, ale przede wszystkim najbardziej 

aktywnym i  kreatywnym absolwentom, którzy mocno wpisali się w życie szkoły. W tym 

roku aż dwunastu absolwentów otrzyma tę nagrodę.  

 Są to: Anna Kiljańska, Julia Kubik, Milena Wiśniewska, Karolina Muc, Kinga 

Kowalska, Paulina Zioło, Michał Zgajewski, Patrycja Pezda, Szymon Patyk, Paulina Korza, 

Konrad Swaryczewski i Anna Gasz.  

 Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, wynikami bardzo dobrymi oraz 

dobrymi: Anna Kiljańska, Patrycja Pezda, Paulina Korza, Paulina Olchawa z klasy IV TAK-u 

Julia Kubik, Izabela Wrona, Weronika Opielak, Zuzanna Habrzyk, Szymon Patyk, Paulina 

Zioło, z klasy III a LO, Karolina Muc, Kinga Kowalska, Wiktoria Bielecka, Katarzyna 

Szafrugaz klasy III b LO. 

 

 

Agata Jagodzik  
wicedyrektor ZSOiT w Wojkowicach i   przedstawicielka Stowarzyszenia TPLO w Wojkowicach 

 

 

A teraz słowa Wychowawców: 

 

 

 Mijają trzy lata Waszej wspólnej nauki w liceum. Okres wytężonej pracy, wzlotów i 

upadków, czasem chwil radosnych i wesołych, czasem smutnych. Mijają trzy lata, które - jak 

sądzę – nie będą stracone. Chciałbym, abyście te chwile, które były dla Was trudne puścili w 

niepamięć, a zostawili w pamięci tylko te najbardziej przyjemne. Ja już w mojej pamięci 

przechowuję obraz wspaniałej, wręcz idealnej klasy 3a.  

 Praca z Wami przyniosła mi wiele satysfakcji, był to czas, kiedy uczyliśmy się od siebie 

nawzajem, stojąc w obliczu różnych problemów i jednocześnie odnosząc wcale niemało 

sukcesów. Żałuje, że nie dane jest mi pożegnać Was osobiście, ale życzę Wam wspaniałych 

wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej, ale przede wszystkim 

byście nigdy nie tracili wiary we własne możliwości. 

 

Bartłomiej Czyż, 

wychowawca klasy III a  LO 

 

 

Moi Drodzy Uczniowie! 

 Bardzo dziękuję Wam za te trzy lata wspólnej nauki. Ja uczyłam Was, a Wy uczyliście 

mnie. Prawdopodobnie nawet nie byliście tego świadomi, ale będąc ze sobą - oddziałujemy na 

siebie. Trzy lata wspólnego życia, gdy były wzloty i upadki, gdy razem doświadczaliśmy 

sytuacji trudnych i tych szczęśliwych, gdy pojawiał się smutek i zniechęcenie, ale i gdy była 

radość i śmiech. 

 Trzy lata wydaje się krótkim czasem w kontekście całego naszego życia, natomiast 

okres spędzony w szkole średniej jest dla każdego człowieka bardzo specyficzny i ważny 



zarazem. Przechodzimy bowiem w okres dojrzałości przede wszystkim społecznej. Co to dla 

Was konkretnie oznacza? Otóż, od teraz w tak zwanym ,,dorosłym życiu" będziecie musieli 

konfrontować zdobytą wiedzę i doświadczenie z dalszymi studiami, pracą, życiem rodzinnym i 

wieloma, dotychczas nieznanymi emocjami. Dlatego też, niezwykle istotne jest nie tylko to, 

jaką wiedzę merytoryczną i umiejętności zdobyliście w naszej szkole, ale również sytuacje, 

które temu towarzyszyły, wspólne radości i troski, nawiązane relacje i przyjaźnie. 

 Mam nadzieję, że będziecie zawsze wspominali te minione trzy lata, nie tylko jako czas 

długich i żmudnych godzin spędzonych na nauce i próbie sprostania oczekiwaniom ze strony 

bardzo wymagających nauczycieli (np. Pani z języka angielskiego:)), ale również będziecie 

wracali myślami do chwil spędzonych razem, wyjazdów, imprez i momentów, kiedy 

potrzebując wsparcia drugiej osoby, mogliście wzajemnie na siebie liczyć. 

Życzę Wam, aby Wasze marzenia  się spełniały, a nawiązane przyjaźnie przetrwały oraz 

sprawiły, że pomimo ukończenia szkoły będziecie razem świętować sukcesy innych, ale także 

pomagać sobie w trudnych życiowych momentach. 

 Na koniec pragnę Was zapewnić, że będę za Wami tęsknić i liczę na to, że 

niejednokrotnie będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać. Mam także nadzieję, że z dumą 

będziecie mówić, iż jesteście absolwentami naszej szkoły. 

 Do zobaczenia Kochani! 

 

Joanna Poczęta - Kubik 

wychowawczyni klasy III b LO 

 

 

 Wspólne cztery lata szybko minęły. Był to niezwykle ciekawy i emocjonujący czas. 

Pamiętam nasze pierwsze wspólne zajęcia. 36 młodych, wspaniały i trochę przestraszonych 

ludzi.  Ja też byłam wystraszona, ale pełna nadziei, że wspólnie osiągniemy wiele. I dziś po 

czterech latach mogę powiedzieć, że jestem z Was bardzo dumna.  Każdego z Was 

zapamiętam trochę inaczej. Jedni spokojni i zawsze uśmiechnięci, inni zwariowani. Jednego 

na pewno nie powiem – że się nudziłam.  Mam nadzieję, że również Wy zapamiętacie te 

chwile spędzone razem.  Nie tylko te na zajęciach czy geografii, ale również te na 

wycieczkach, czy wspólnych wigiliach. Nauczyliście mnie cierpliwości, wytrwałości i tego, że 

razem można wiele.   

 Było wiele różnych sytuacji szkolnych, ale i też życiowych, z którymi radziliśmy sobie 

zawsze razem.  Za to wszystko chcę Wam dziś podziękować. Jednocześnie chcę Wam życzyć, 

abyście śmiało i zawsze z podniesioną głową kroczyli wybraną drogą. Nie zwątpili w swoje 

siły i umiejętności. Abyście spełniali swoje marzenia. Nie tylko te edukacyjne czy zawodowe, 

ale także te zwykłe, życiowe. I abyście zawsze pamiętali to, co powiedziałam Wam na naszym 

pierwszym spotkaniu: Zawsze możecie na mnie liczyć.  

 

 

 

 

Całuję mocno  

Monika Rachwał  

wychowawczyni klasy IV TAK 

 

 

 

Drodzy Uczniowie, 

mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze czas na wspólne spotkanie się. 



 Tymczasem dziękuję Wam za ogrom wrażeń, których dostarczyliście mi przez ten rok. 

Będę pamiętać tylko te dobre i przyjemne. Będę Was wspominał również przez pryzmat 

Waszego wyjazdu integracyjnego w I klasie (pamiętacie?), wyjazdu na wycieczkę do Wiednia 

(pamiętacie?), no i ta 4 klasa -  było dużo wrażeń, były próby poloneza i studniówka. Były 

jakże urozmaicone lekcje wychowania fizycznego, które pobierałem raczej ja od Was. Były 

również sytuacje trudne, którym musieliśmy sprostać. Ja WAS zapamiętam jednak 

studniówkowo - Pięknych i Młodych. 

 Życzę Wam - odnajdźcie swoją drogę w życiu, której szukaliście przez ten czas lub 

pójdźcie całkiem innym szlakiem, nowym, który będzie spełnieniem Waszych marzeń i 

oczekiwań. Szanujcie ludzi, a będziecie szanowani przez innych. 

Tymczasem, pozdrawiam Was - Grzegorz Frandofert 

wychowawca klasy IV TAK  

 

 


