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 Dziś odniosę się do czegoś, co niestety w czasach nam obecnych należy do codzienno-

ści. Do czegoś, co musimy wytępić i usunąć ze społeczeństwa. Mowa więc będzie o hejcie, 

czyli o zjawisku nienawistnych wypowiedzi kierowanych do różnych jednostek lub grup 

społecznych w Internecie. 

 Możemy go zaobserwować niemalże wszędzie w sieci, na forach, w mediach społecz-

nościowych. Nienawiść płynie do nas ze strony osób anonimowych lub po prostu nam nie-

znanych, ale nie tylko – widzimy przecież jak znajomi, koledzy i koleżanki wylewają na 

siebie publicznie tony hejtu.  

 Nie oszukujmy się, social media to jest jedno wielkie bagno hejtu, zbędnej krytyki, 

kompleksów, kłamstw o swoim życiu i zazdrości. Ludzie myślą, że w sieci są anonimowi  

i mogą robić wszystko to, co im się żywnie podoba, choć w prawdziwym życiu nie są w sta-

nie odezwać się ani słowem.  

 Taki typ człowieka jest najgorszy, ale trzeba pamiętać, iż za tą paskudną maską kryje 

się najsmutniejszy możliwy obraz człowieka, który nie może znieść samego siebie i musi 

przelać tę frustrację na innych, czerpiąc chwilową satysfakcję z wyrzucenia niechęci do sa-

mego siebie na kogoś innego, robiąc to jednak tylko potajemnie w sieci, aby nie ponieść  

z tego faktycznych konsekwencji.  

 W dwudziestym pierwszym wieku naprawdę ciężko jest być sobą, bo na każdym kroku 

jesteśmy oceniani –  „jesteś za…‖, „nie jesteś wystarczająco....‖ – słyszymy takie zwroty 

nieważne, w którą stronę się odwrócimy. Jednak musimy zadać sobie w tym miejscu pyta-

nie – i co z tego? Większość tych docinek dotyczy rzeczy, na które nie mamy realnego 

wpływu albo których nigdy nawet nie postrzegaliśmy jako złe. Każdy ma w sobie coś wy-

jątkowego, wartego uwagi.  

 Hejterzy swoimi działaniami mogą wyrządzić drugiemu człowiekowi ogromną krzyw-

dę. W ludziach tkwi ogromna zawiść, ogromny egoizm. Potrafią zniszczyć życie komuś, bo 

wygląda czy zachowuje się inaczej. Nigdy nie powinniśmy być źle traktowani, dlatego że 

jesteśmy sobą. Starajmy się reagować na krzywdę, nie normalizujmy tego. Pomagajmy  

sobie nawzajem, a przede wszystkim miejmy dobre, otwarte serce dla innych. Nawet nie 

wiemy, kiedy możemy stać się ofiarą hejtu. Trzeba uważać na słowa, one naprawdę potrafią 

zranić... 
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Formularze, łzy i dobra zabawa 

czyli historie projektów ze  

„Zwolnionych z Teorii”  

„Zwolnieni z Teorii‖ to platforma dla uczniów i studentów, dzięki której mogą oni tworzyć swoje własne 

projekty społeczne. Mogą w ten sposób wpłynąć pozytywnie na swoją lokalną społeczność, zdobyć  

doświadczenie przydatne w późniejszych etapach życia, ale przede wszystkim, mają szansę otrzymać mię-

dzynarodowe certyfikaty, jakże wartościowe przy rozwoju kariery zawodowej. Nic dziwnego więc, że 

olimpiada cieszy się ogromną popularnością, również i w naszej szkole— możemy się pochwalić aż pięcio-

ma projektami uczniów naszej szkoły, które zbliżają się do swojego zakończenia. Są to: Booknation, Kęs 

na zdrowie, Odstresowane, Na straży dojrzewania i Artystycznie charytatywne. Zadaliśmy ich twórcom 

kilka pytań na temat przebiegu pracy nad akcjami— czy było łatwo, czy trudno, skąd wzięły się pomysły— 

tego wszystkiego dowiedzie się czytając odpowiedzi uczestników. :)  

Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w projekcie? 

ARTYSTYCZNIE CHARYTATYWNE: O olimpiadzie dowiedziałyśmy się od naszej nauczycielki. pani 

Igi Ostrowskiej i zainteresowało nas to. Rozmawiałyśmy i pomyślałyśmy, że warto zrobić coś, co będzie 

istotne dla społeczeństwa.  

BOOKNATION:  

Zosia: Projekt zrodził się w mojej głowie przed wakacjami. Lubię książki i w obecnej erze bookstagramów 

wydał mi się dobrym pomysłem. 

Maja: Najpierw miał być to projekt o kobietach. 

Zosia: Tak, miałam prowadzić projekt o kobietach z Julą, ale nasze perspektywy się zmieniły. 

Maja: Mi się też wydaje, że każdy chce wziąć udział w Zwolnionych z Teorii, można dzięki temu odbloko-

wać sobie naprawdę wiele możliwości oraz zdobyć kwalifikacje i doświadczenie w bardzo młodym wieku. 

KĘS NA ZDROWIE: Zauważyłyśmy narastający problem z zaburzeniami odżywiania. Chciałyśmy, aby 

celem naszego projektu było uświadomienie społeczeństwa, że złe odżywianie może mieć gorsze skutki, 

niż możemy sobie wyobrazić, oraz że prawidłowe odżywanie wcale nie jest takie trudne, jak nam się wyda-

je. 

NA STRAŻY DOJRZEWANIA: Już drugi rok z rzędu bierzemy udział w "Zwolnionych z Teorii". Pod-

czas tworzenia projektu poszerzamy swoją wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, zdobywamy umie-

jętności przydatne w dorosłym życiu oraz poznajemy wielu wspaniałych ludzi. Ponadto, po ukończeniu 

projektu zdobywamy tytuł finalisty oraz certyfikaty, które możemy w przyszłości załączyć do swojego CV, 

co zwiększa naszą atrakcyjność na rynku pracy. To właśnie te czynniki sprawiły, że po raz kolejny zdecy-

dowałyśmy się wziąć udział w olimpiadzie, tym razem w nieco powiększonym składzie.  

ODSTRESOWANE: Przede wszystkim wybrałyśmy temat stresu, który towarzyszy każdemu z nas i jest 

bardzo powszechny, więc zdecydowaliśmy, że go wam przybliżymy i spróbujemy pomóc. 
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 Skąd wziął się pomysł na tematykę projektu?  

Czy wiąże się on z waszymi  

zainteresowaniami? 

ARTYSTYCZNIE CHARYTATYWNE: W pewnym sensie tak. Każda z nas interesuje się po części sztu-

ką. Lubimy tańczyć, malować, śpiewać, dlatego właśnie chciałyśmy w jakiś fajny sposób przekazać poma-

ganie innym. 

BOOKNATION: Każda z nas czyta. Nawet pomimo różnicy w tematyce czytanych przez nas książek jest 

to nasza wspólna pasja, przełożyłyśmy więc nasze gorące zainteresowania na projekt. 

KĘS NA ZDROWIE: Wszystkie uznałyśmy, że prawidłowe odżywianie nie jest wystarczająco nagłośnione 

w naszym mieście, więc postanowiłyśmy działać. Każda z nas w mniejszym lub większym stopniu intere-

suje się tematem zdrowego odżywiania, dzięki czemu projekt nie był dla nas uciążliwy.  

ODSTRESOWANE: W sumie to tak, wspólnie podjęłyśmy decyzje na ten temat, bo właściwie jest on 

wszędzie razem z nami, w każdym elemencie naszego życia.  

NA STRAŻY DOJRZEWANIA: Temat projektu musiał poruszać wybrany problem społeczny. My zauwa-

żyliśmy że problemem obecnym w środowisku młodzieży jest kwestia radzenia sobie w trudnych chwilach. 

Młodzi ludzie często nie wiedzą gdzie szukać pomocy, nie potrafią radzić sobie z emocjami, nie otrzymują 

wystarczającego wsparcia. Postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań, żeby choć w niewielkim stopniu po-

móc im w trudnym okresie dojrzewania - stąd pomysł na projekt i jego nazwę - Na straży dojrzewania. 

Czy do tej pory natknęliście się na jakieś większe problemy przy projekcie? 

ARTYSTYCZNIE CHARYTATYWNE: Myślę, że największym problemem dla nas była organizacja jed-

nego z elementów projektu, jakim był spektakl grudniowy na Boże Narodzenie. Niestety w tym roku nie 

udało się go zorganizować, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej i plan zostanie zrealizo-

wany. Tak naprawdę ten spektakl to jedyna rzecz, która się nie powiodła. Uważam, że prosperujemy bar-

dzo dobrze. 

BOOKNATION:  

Julia: Nasz czas. 

Patrycja: Zdecydowanie nasz czas. 

Julia: Tak, w tym samym czasie mamy na głowie szkołę, zajęcia dodatkowe, niektóre z nas pracują. Mamy 

teraz też wolontariat związany z aktualną sytuacją. Trudno jest ułożyć to wszystko w tygodniu, równorzęd-

nie z projektem. 

Maja: Wydaje mi się, że nikt o tym nie mówi, ale współpraca też jest dużym problemem. Każda z nas ma 

silny charakter i każda chce postawić na swoim. 

Ania: Wiadomo, zdarzają się utarczki słowne, czy błędy w komunikacji. 
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KĘS NA ZDROWIE: Niestety tak, jest to normalne, że przy tak obszernym projekcie mogę one wystąpić, 

ale wspólnie dałyśmy radę. Efekty naszej pracy mogłyśmy zauważyć na wykładach, w których dzieci czyn-

nie brały udział w grach, jak i w rozmowie z nami.  

ODSTRESOWANE: Wydaje mi się, że nie, nie ma jakiegoś większego hejtu, wiadomo, że młodzież często 

spotyka się z tym tematem, a większość z nas nawet nie potrafi sobie samemu poradzić z nim, ale wszystko 

idzie dobrze i ku końcowi. 

NA STRAŻY DOJRZEWANIA: Najtrudniej jest połączyć działania w ramach projektu z codziennymi ob-

owiązkami. Dwie z nas są w klasie maturalnej, co wiąże się z ogromną ilością nauki i brakiem czasu wol-

nego. Niemniej, przy dobrej organizacji, wszystko można skoordynować (przy okazji uczymy się właści-

wego dysponowania czasem).  

Czy był moment, w którym chcieliście zrezygnować, było wam za ciężko?  

ARTYSTYCZNIE CHARYTATYWNE: Wydaje mi się, że nie. Jest nas siedem, więc ciężko odpowie-

dzieć za wszystkich, ale dogadujemy się dobrze i nie myślałyśmy o rezygnacji. 

BOOKNATION:  

Patrycja: Było dużo takich momentów. 

Patrycja: Miałyśmy sporo takich chwil, właśnie też ze względu na brak czasu. Z początku miałyśmy też 

problem z organizacją tego wszystkiego, więc też było nam trudno. 

Zosia: Czasami jest z tym tyle roboty, że człowiekowi chce się tylko spać. 

Maja: Co do rezygnacji to powiem jeszcze, że projekt ten wymaga współpracy z wieloma ludźmi i organi-

zacjami spoza twojego normalnego otoczenia i gdy ktoś ci odmówi, to bardzo zbija z tropu. 

Ania: Dla mnie też ten projekt był dużym wyzwaniem. Pierwszy raz uczestniczyłam w podobnym projek-

cie, nie za bardzo orientowałam się, jak i co trzeba robić, co też bardzo zniechęcało. 

KĘS NA ZDROWIE: Biorąc udział w projekcie, zdawałyśmy sobie sprawę z możliwych trudności i prze-

szkód. Miałyśmy bardziej wymagające momenty w naszej pracy, które wiązały się z dużym zaangażowa-

niem i wysiłkiem, ale starałyśmy się z nich wychodzić, znajdując rozwiązania i pomagając sobie nawza-

jem.  

ODSTRESOWANE: Było ciężko. Były trudne momenty, ale żeby zrezygnować? Nie, nie zrobimy tego.  

NA STRAŻY DOJRZEWANIA: Zanim jeszcze podjęliśmy się realizacji projektu po raz kolejny, zastana-

wiałyśmy się, czy takie przedsięwzięcie w klasie maturalnej jest dobrym pomysłem. Ostatecznie zaryzyko-

waliśmy i nie żałujemy. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas poprzedniej edycji olimpiady udało 

nam się uniknąć kryzysu w tym roku, ale myślę, że momenty zwątpienia są czymś zupełnie naturalnym, 

jednak ważne jest, aby się nie poddawać i wspólnie motywować do dalszej pracy. 
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Czy cała organizacja projektu sprawia wam radość,  

czy traktujecie to jako obowiązek?  

ARTYSTYCZNIE CHARYTATYWNE: Na pewno traktujemy to jako zabawę i dobry sposób do przeka-

zania swoich wartości dla innych. Wydaje mi się, że gdyby był to obowiązek, to czułybyśmy presję, co od-

rzuciłoby nas od działania i zabierało całą przyjemność z organizacji.  

BOOKNATION:  

Zosia: To zależy. Na przykład pisanie recenzji jest naprawdę przyjemne. Większy problem zaczyna się już 

przy dotrzymywaniu terminów lub spotkaniach biznesowych. 

Maja: Zwłaszcza gdy spotkania w dużej mierze odbywają po lekcjach. Ciężko jest czerpać  

z nich przyjemność, gdy jest się wykończonym zajęciami. 

Zosia: Najgorsze chyba są formularze. Żadna z nas nie chce ich wypełniać, więc nie należą do zbyt przy-

jemnych czynności  

KĘS NA ZDROWIE: Działania w ramach projektu są dosyć czasochłonne i wymagają dużo zaangażowa-

nia z naszej strony. Jednak często przy planowaniu następnych rzeczy do projektu pracujemy w miłej, żar-

tobliwiej atmosferze, więc daje nam to dużo radości. Sam temat, który wybrałyśmy, jest dla każdej z nas 

bardzo ciekawy i chętnie nad nim pracujemy.  

ODSTRESOWANE: Nie, cały projekt nam też pomaga. Uczy nas pracy w grupie, uczy nas tego, że musi-

my utrzymywać to, co sobie zaplanowaliśmy, więc nie traktujemy tego jako obowiązek, tylko taką zabawę 

i pomoc innym.  

NA STRAŻY DOJRZEWANIA: Projekt jest syntezą zabawy i poczucia obowiązku. Musimy pilnować ter-

minów, dbać o każdy szczegół, wypełniać dokumenty, koordynować działania z naszymi partnerami, ale 

jednocześnie dobrze się przy tym bawimy. Traktujemy to jako "lekcję życia" - zdobyta wiedza i doświad-

czenie na pewno zaowocują w przyszłości. 

Bardzo dziękujemy grupom za udzielenie nam wywiadu i zapraszamy wszystkich do śledzenia ich działań 

na profilach społecznościowych: 

 FB: Artystycznie Charytatywne, BookNation, kes_na_zdrowie, Odstresowane — Zwolnieni z Teorii, 

Na straży dojrzewania; 

 IG: artystycznie.charytatywne, booknation.project, kes_na_zdrowie, odstresowane,  

nastrazydojrzewania: 

 TikTok: book.nation, odstresowane_ 

Życzymy powodzenia w ukończeniu projektów i czekamy na więcej akcji! 

Wywiady przeprowadzili: Patrycja Klamka, Weronika Góra, Oliwia Soroczyńska, Kornelia Kacprowicz, Oliwia Szadzińska, 

Szymon Wysocki, Julia Kusiak, Sara Szweda. 
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 „Pan Tadeusz”, czyli jak napisać przepis na 

bigos trzynastozgłoskowcem. 

 „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie‖ to wszystkim doskonale znany 

przepis na bigos napisany trzynastozgłoskowcem. Składa się z nie więcej niż dwuna-

stu ksiąg. Autorem tego dzieła jest nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. 

Przebywając w Paryżu, Mickiewicz pisał „Pana Tadeusza‖ z tęsknoty za wspa-

niałą Polską kuchnią (pewnie stąd tak szczegółowo opisał bigos) i za swoim zniewo-

lonym krajem.  Poeta napisał ten przepis na bigos z myślą  
o Polakach na emigracji. W przepisie poznajemy losy młodego Tadka Soplicy, który 

przyjeżdża do Soplicowa akurat w trakcie sporu o zamek między miejscowymi roda-

mi. Na miejscu Tadeusz zmierzy się z wyborem ukochanej, świeżo przybyły w te 

okolice hrabia spróbuje zdobyć Zamek Horeszków, do stołu podadzą pyszny bigos,  

a Jacek Soplica aż do śmierci mydlić będzie ludziom oczy swoją przykrywką  

Księdza Robaka.  

Polakom tak bardzo spodobali się bohaterowie tego dzieła,  

(w odróżnieniu od postaci wykreowanych przez Słowackiego), że na ich cześć na-

zwano pewien bardzo popularny w Polsce alkohol. Utwór Mickiewicza pełen jest 

ciekawych i zabawnych zdarzeń, więc jeżeli jakimś trafem nie zapoznaliście się jesz-

cze z „Panem Tadeuszem‖, to natychmiast to nadróbcie! 
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Miłość rośnie wokół nas… — ankieta  

Na Instagramie naszej szkoły, @elka_szczecinek, przeprowadziliśmy składającą się z dwunastu pytań  

ankietę, której respondentami byli uczniowie naszego liceum. Odpowiedzi udzieliło osiemdziesiąt dziewięć osób. Autorem pytań 

był Szymon Wysocki.  

Jesteś w związku? 

Tak     19,1% 

Nie      73% 

To skomplikowane    7,9% 

 

 

 

 

 
Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? 

Tak     41,6%  

Nie     42,7% 

Sam jej doświadczyłem   10,1% 

To głupoty    5,6% 

 

 

 

 

 

 

Jesteś aktualnie zakochany/zakochana? 

Tak     50,6% 

Nie     49,4% 

 

 

 

 

 

 

Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? 

Tak      27% 

Nie       13,5% 

Któż to wie      59,6% 

 

 

 

 

 

Byłbyś/byłabyś w stanie zjeść kolację walentynkową 

na cmentarzu? 

Nie, to by było zbyt przerażające   58,4% 

Oczywiście, z łatwością mógłbym/mogłabym  

spojrzeć na naszą  wspólną przyszłość   41,6% 

Nadawałbyś się na głównego bohatera komedii romantycznej? 

Tak       41,6% 

Nie       31,5% 

Jako bohater trzecioplanowy   27% 

 

 

 

 

 

Czy powielałbyś/powielałabyś jakiś stereotyp osoby  

w związku? 

Tak       25,8% 

Nie       67,4% 

Już to robię      6,7% 

 

 

 

 

Wolisz skosztować kwiatów róż czy przedawkować  

czekoladki? 

Skosztować róży     50,6% 

Przedawkować czekoladki    49,4% 

 

 

 

 

 

Czy mógłbyś/mogłabyś zniszczyć pluszowego misia? 

Zrobiłbym/zrobiłabym to bez chwili namysłu, uwielbiam  

kończyć egzystencję pluszaków   15,7% 

Posiadam empatię dla misia  

i darowałbym/darowałabym mu życie   84,2% 

 

 

 

 

 

 

Co jest bardziej romantyczne? 

Zaręczyny w Paryżu     38,2% 

Wspólne oglądanie ―Shreka‖   61,8% 
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Zapytaliśmy zawodnika naszej szkolnej drużyny siat-

karskiej, Maksymiliana Kiczuka o to, jak wygląda 

życie naszego szkolnego zespołu siatkarskiego od 

wewnątrz.  

 

S: Pierwsze pytanie, jaka atmosfera panuje w drużynie? 

M: W naszej drużynie panuje świetna atmosfera, wszy-

scy się wspieramy, dogadujemy i szanujemy się nawza-

jem. 

 

S: Jakie towarzyszą wam emocje podczas rozgrywek? 

M; Myślę, że nie mogę wypowiadać się za chłopaków  

z drużyny, jednakże ja żadnej presji nie czuję i staram 

się  grać  jak  najlepiej. 

 

S: Czy macie wsparcie od swoich trenerów? 

M: Oczywiście, że mamy wsparcie, pan Skobel wspiera 

nas w każdym aspekcie, licznie uczęszczamy na zajęcia 

dodatkowe i w każdej wolnej chwili staramy się  

doskonalić  naszą  grę. 

 

S: Ostatnie pytanie, który rywal stawił wam największy 

opór? 

M: Z pewnością najcięższe były pierwsze sety, jeśli zaś 

chodzi o drużynę, to myślę, że najcięższymi przeciwni-

kami były drużyny z Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinku  

i Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku.  

Osiągnięcia sportowe naszej szkoły: 
 Mistrzowie powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców 

 Mistrzynie Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt 

 Mistrzostwie Powiatu w piłce koszykowej chłop-

ców w ramach Licealiady 

 Mistrzynie Powiatu w koszykówce dziewcząt  

w ramach Licealiady 

 IV miejsce w finale wojewódzkim w Licealiadzie  

w badmintonie chłopców 

 IV miejsce finale wojewódzkiim w Licealiadzie  

w badmintonie dziewcząt 

 IV miejsce finale wojewódzkim w unihokeju chłop-

ców w ramach Licealiady 

 III miejsce w pływaniu drużynowym w ramach  

Licealiady 

 Mistrzostwie i mistrzynie Powiatu w sztafetach  

pływackich w ramach Licealiady 

 11 miejsce w Polsce w Mistrzostwach Polski  

w sztafetowych biegach przełajowych  

 w ramach Licealiady  

 I miejsce dziewczyn w finale wojewódzkiej  

Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych  
 I miejsce w mistrzostwach powiatu w Szkolnej  

Lidze Lekkoatletycznej w ramach Licealiady 

 II miejsce w mistrzostwach powiatu w Szkolnej  

Lidze Lekkoatletycznej w ramach Licealiady 

 Na pierwszych nowożytnych igrzyskach olimpijskich zwycięzcy dostawali srebrne medale. 

 Od 1969 r. rekord świata w skoku w dal mężczyzn zmienił się tylko jeden raz. 

 Igrzyska Olimpijskie trzy razy odbyły się w państwach, które dziś już nie istnieją. 

 Najwięcej złotych medali trafia do Kenijczyków w biegu na 800 metrów.  

Jest ich niecałe 5 milionów. 

 W ostatnim ćwierćwieczu polscy sportowcy wywalczyli łącznie 96 medali igrzysk olimpijskich 

 Pierwszy polski mecz trwał tylko 6 minut 

 Golf to pierwszy sport w kosmosie 

 Najdłuższa rozgrywka szachowa trwała 159 dni 

 Najwyższy koszykarz świata ma 231 cm wzrostu 

Ciekawostki ze świata sportu: 
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Szczęśliwej drogi już czas… — pożegnanie maturzystów 

 Przełom kwietnia i maja to wyjątkowy okres dla uczniów ostatnich klas licealnych. Zbliżające się 

wtedy matury mają sprawdzić wiedzę zdobytą w latach nauki i zakończyć pewien etap edukacji, jednak 

czas ten to coś znacznie głębszego, bardziej emocjonalnego — to moment pożegnań, to zamknięcie ze sobą 

jednych drzwi, by otworzyć nowe. Są wielkie plany, ale też i liczne wątpliwości…  

 29 kwietnia w naszej szkole odbędzie się oficjalne pożegnanie klas maturalnych. Będzie to niezwy-

kłe wydarzenie — smutek towarzyszący zwykle tego rodzaju rozstaniom, zastąpimy radością i wiarą w ab-

solwentów naszego liceum. Klasy III A, III B, III C, III D i III E pożegnają się wtedy ostatecznie ze swoi-

mi wieloletnimi wychowawczyniami — Panią Urszulą Szpakowską, Panią Darią Stec, Panią Elżbietą  

Skierską, Panią Agnieszką Borsuk i Panią Aleksandrą Stemplewską, ale także ze swoimi nauczycielami, 

kolegami i koleżankami ze szkoły, z jej pracownikami, i milionem małych rzeczy, które codziennie się tam 

działy, a które pozostaną tylko wspomnieniami. 

 

 Drodzy Maturzyści! 

Te trzy lata, które spędziliśmy razem, minęły niezwykle szybko. W tym czasie, jakże momentami trud-

nym, mogliśmy oglądać jak się rozwijacie, dojrzewacie, co dzień uczycie się czegoś nowego. Byliśmy 

świadkami Waszych sukcesów, ale i też gorszych chwil, słuchaliśmy Waszych marzeń, ale i obaw. 

Wszyscy zgodnie możemy stwierdzić jedno — jesteśmy z Was ogromnie dumni! Dyrekcja, Grono  

Pedagogiczne, Rada Rodziców, pracownicy, uczniowie i uczennice naszej szkoły  z zachwytem patrzą 

na to, jakimi cudownymi i mądrymi ludźmi stali się wychowankowie naszego liceum.  

 Przyszłość jest Wasza, nie mamy wątpliwości, iż jakiejkolwiek drogi nie wybierzecie, na pewno 

będzie to wybór dobry. Korzystajcie z życia, realizujcie się, odkrywajcie siebie, nie martwcie się nad-

miernie przyszłością — z każdego problemu jest wyjście! 

 Życzymy Wam dużo szczęścia i uśmiechu, powodzenia w wybranych karierach, dużo cierpliwości  

i chęci. Jesteście dumą naszej szkoły, a drzwi I Liceum są i zawsze będą dla Was otwarte! 

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie    
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