Kochani Maturzyści Liceum Słowackiego!
Właśnie kończy się dla Was ten dziwny rok szkolny z nagle przeniesionymi zajęciami z budynku szkolnego
do Internetu i wielką niewiadomą dotyczącą terminu matury. Życie napisało dla nas nieoczekiwany scenariusz i musimy się z tym pogodzić. Złość, bunt czy zniechęcenie nie pomogą nam w tej trudnej sytuacji.
Potrzebna jest cierpliwość i spokojna, konsekwentna realizacja tych planów i zamierzeń, na które możemy
mieć wpływ. Myślę, że znajdziecie w sobie siłę, żeby dobrze wykorzystać czas do egzaminów maturalnych.
Najpierw przez kilka dni odpocznijcie, a potem wróćcie do pracy. Wiem, że części z Was dobrze się uczy
w godzinach wieczornych i nocnych, ale nie zamieniajcie dnia z nocą. Egzaminy maturalne rozpoczną się
w godzinach porannych, Wasz umysł musi być przyzwyczajony do wydajnej pracy o tej porze. Ustalcie stały
plan dnia, określcie, ile czasu poświęcicie codziennie na konkretne przedmioty i konsekwentnie realizujcie
zamiary. Jeśli będziecie potrzebować pomocy, możecie na nas – Waszych nauczycieli liczyć. Jednak
pamiętajcie, że teraz to Wy sami odpowiadacie za Waszą przyszłość.
Miałam nadzieję, że uda się nam spotkać przed egzaminami, choćby na szkoleniu maturalnym. Teraz mam
poważne wątpliwości. Szkolenie maturalne odbędzie się prawdopodobnie za pośrednictwem Internetu.
Zaglądajcie do dziennika elektronicznego, będziemy tam umieszczać dla Was komunikaty.
Nie przekażemy Wam na razie świadectw ukończenia szkoły. Wydrukujemy je w terminie późniejszym
i oddamy wraz ze świadectwami maturalnymi. Będą też czekać na Was nagrody książkowe. Osoby, którym
świadectwa są potrzebne wcześniej, prosimy o kontakt z wychowawcami.
Kochani,
tak szybko minęły trzy lata. Niedawno witaliśmy Was w progach szkoły, a już ją opuszczacie. Dziękuję Wam
za to, że przyczyniliście się do stworzenia w naszej szkole dobrej atmosfery. Dziękuję za Wasze osiągnięcia,
zarówno w nauce, jak i sporcie, działaniach artystycznych, wolontariacie. Dziękuję za organizowanie
ciekawych imprez szkolnych, pracę w samorządzie, w sekcji technicznej tak bardzo wspierającej szkolne
przedsięwzięcia. Naprawdę nie sposób wymienić wszystkich Waszych zasług. Ślady większości z nich
pozostaną w szkolnej kronice, księdze osiągnięć, a także w naszych wspomnieniach.
Jesteście już absolwentami naszego liceum. Wkrótce dokonacie wielu wyborów – zdecydujecie, którą
drogą pójdziecie, jakie drzwi otworzycie. Myślę, że jak wielu Waszych poprzedników będziecie utrzymywać kontakt ze szkołą. Prosimy o informacje o tym, gdzie podjęliście dalej naukę. Zapraszamy, kiedy już
wszystko wróci do normy, do odwiedzania naszej szkoły. Chcielibyśmy być trochę obecni w Waszym dalszym życiu.
Życzę Wam, żebyście umieli postrzegać trudności, jakie przed Wami stoją, jako wyzwania, zadania do
wykonania, żebyście potrafili się z nimi skutecznie mierzyć. Pamiętajcie, że marzenia nie spełniają się
same, marzenia się spełnią dzięki pracy, uważnemu życiu, umiejętności wykorzystywania sprzyjających
okoliczności.
Kochani!
Przed nami matura – może w czerwcu, a może w sierpniu lub wrześniu. W imieniu Rady Pedagogicznej
życzę Wam satysfakcjonujących wyników. Przystępując do egzaminów pamiętajcie, że stres nie jest zły,
gdyż ma siłę mobilizującą.
Dzisiaj coś się kończy, ale też coś się zaczyna - Wasze naprawdę dorosłe życie. To wielkie wyzwanie. Żyjcie
uważnie i nie przegapcie tego, co w życiu najważniejsze. Ruszajcie w drogę. Realizujcie plany i – mimo
wszystko, na przekór trudnościom - cieszcie się pięknem świata. Bądźcie szczęśliwi.
Trzymajcie się! Na pewno dacie sobie radę – na maturze i w życiu! Do zobaczenia!
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