
Pożegnanie Absolwentów 24.04.2020 

 

Drodzy absolwenci rocznika 2020, a właściwie abiturienci  Liceum 

Ogólnokształcącego i Technikum im. Wisławy Szymborskiej  

w Zespole Szkół Nr 3 – najlepszej szkoły w Skierniewicach. 

 

Każdego roku w ostatnich dniach kwietnia spotykaliśmy się w sali 

gimnastycznej szkoły, aby kolejnym rocznikom absolwentów wręczyć 

świadectwo ukończenia szkoły, uścisnąć rękę na pożegnanie  

i wyprawić w świat dorosłych i samodzielnych ludzi. W tym roku,  

z  powodu panującej pandemii koronawirusa, będzie zupełnie inaczej. 

O sposobie wydawania świadectw ukończenia szkoły poinformuję  

w dalszej części tego listu. 

 

Drodzy maturzyści! 

 W pracy nauczyciela, dyrektora takie dni powtarzają się co roku  

i mogłyby wydawać się czymś zwykłym, naturalnym, a jednak nigdy 

tak nie jest. Każdy uroczysty dzień pożegnania przywodzi na myśl 

różnorakie refleksje i wspomnienia.  

Pamiętam Wasze dziecinne jeszcze twarze, ciekawość nowego miejsca, 

nowych przyjaciół i nauczycieli, ale też niepewność, lęk przed 

nieznanym. Życzyłem Wam wtedy sukcesów, wytrwałości  

w zdobywaniu wiedzy i odkrywaniu tajemnic świata. Nie 

obiecywałem, że będzie łatwo i pewnie czasem nie było….. 

Wiem, że niekiedy wątpiliście, przeżywaliście chwile kryzysu  

i niewiary, że Wasz wysiłek ma sens. Nie zawsze Wasz trud kończył się 

sukcesem, nie zawsze nauka była tylko przyjemnością i radosną 

fascynacją poznawania tego, co dotychczas nieznane….. 

Dzisiaj pragnę wyrazić głębokie przekonanie, że uchwała Rady 

Pedagogicznej dotycząca ukończenia przez Was w 100% szkoły, jest 

niepodważalnym dowodem na to, że praca i wysiłek miały sens. Każda 

chwila, każda godzina Waszego pobytu w naszej Szkole wiodły Was 

do szczęśliwego finału.  

Jestem dumny, że nasza szkoła postrzegana jest jako jedna z lepszych 

szkół w Skierniewicach. To zasługa nas wszystkich, ale w szczególności 

nauczycieli, którym w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za  

codzienny trud i za wiedzę jaką przekazują swoim uczniom. Wasza 

wiedza, doświadczenie, a co najważniejsze poświęcenie pozwoliły na 

stworzenie tej szczególnej atmosfery, w której wszystko jest prostsze, 



łatwiejsze i przyjemniejsze. Dla takiego działania nie trudno  

o sprzymierzeńców. Tu składam ukłon wszystkim Rodzicom, bez 

zaangażowania których nasz wspólny sukces nie byłby możliwy. 

Dziękujemy za troskę, za wspomaganie nas i zrozumienie. Dziękujemy 

za wsparcie w procesie wychowawczym, bo wiemy, że wychowanie 

młodego człowieka to przede wszystkim mądrość rodziców. 

Dziękuję pracownikom administracji i obsługi, Paniom z gabinetu 

medycznego i sklepiku szkolnego za pełną poświęcenia codzienną 

pracę dla nas wszystkich jak również tworzenie  dobrego klimatu 

pracy szkoły.  

W przyszłym tygodniu absolwenci liceum ogólnokształcącego  

i technikum otrzymają świadectwa ukończenia szkoły. To ważny 

dokument potwierdzający dojrzałość, zamykający kolejny etap  

w Waszym życiu. 

Niektóre świadectwa ozdobione są „czerwonym paskiem”. Gratuluję 

ich właścicielom, którzy przez wszystkie lata nauki wyróżniali się 

talentami, ambicjami i pracowitością. Znamy ich i wiemy, że to 

szczególne wyróżnienie im się należy. Dlatego wręczę te świadectwa  

z ogromną radością i satysfakcją, że w gronie uczniów-absolwentów 

naszej Szkoły znajdują się także najlepsi z najlepszych: laureaci 

konkursów przedmiotowych, mistrzowie sportu, prymusi. 

Jestem przekonany, że w przyszłości będą wśród nich wybitni 

ekonomiści, pracownicy naukowi, lekarze, nauczyciele, mistrzowie 

olimpijscy – duma naszej Szkoły, nas wszystkich. 

Wierzę, że każdy z Was zawsze, w każdej sytuacji będzie miał odwagę 

być mądrym, prawym, uczciwym i szlachetnym człowiekiem, bo tacy 

są Absolwenci naszej Szkoły, szkoły z dziewięćdziesięciosześcioletnią  

tradycją. 

 

Zanim stąd odejdziecie, wynosząc z naszych wspólnych spotkań 

wiedzę o tym, co w życiu jest ważne i najważniejsze, przystąpicie do 

egzaminów maturalnych. Mam pewność, że uzyskane przez Was 

wyniki potwierdzą znaną już tezę, że mieliście zaszczyt być uczniami 

najlepszej Szkoły w mieście 

Idźcie przez całe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki 

czujecie w sercach dziś, kiedy kończycie szkołę „ pod lasem”. 

Podsycajcie Waszą młodzieńczą świeżość i ciekawość świata, którą tak 

łatwo zatracić w codziennym życiu. Pamiętajcie, że jesteście 



obywatelami czterdziestomilionowego państwa, jesteście 

Europejczykami – to daje możliwości ale i zobowiązuje.  

Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma 

ważną rolę do spełnienia. Nie cofajcie się, ale i nie zapominajcie o tych, 

którzy Was ukształtowali. Miło nam będzie, jeżeli w chwili gdy 

opuszczacie swoją szkołę lub po latach pomyślicie: 

Chciałbym kiedyś tu powrócić, 

Chciałbym kiedyś tu zapukać, 

Porozglądać się dokoła,  

By dzisiejszy dzień odszukać….. 

Drodzy Absolwenci – rocznika 2020! 

Kończąc naukę w „EKONOMIKU”  jedni przyjmują ten fakt  

z radością, inni z ulgą, jeszcze inni z lekkim niepokojem czy lękiem  

o przyszłość. Dla Was wszystkich rozpoczyna się ważny okres w życiu: 

budowania własnej dorosłej przyszłości. Drogę wyznacza Wam 

najpierw matura, którą zdawać będziecie mam nadzieję wkrótce. 

Dalej studia, praca, rodzina…. Każdy z Was będzie budował według 

własnego modelu. Możecie coś zapomnieć w dorosłym życiu, z tego co 

się tu uczyliście. Ale nie możecie zapomnieć wielu zasad, z których 

podstawową jest czynić dobro a nie czynić zła. Z niej wypływają inne: 

nie wolno krzywdzić drugiego człowieka, nie wolno krzywdzić, 

niszczyć siebie. W swym dorosłym życiu nie powinniście też 

zapominać o zasadach dobrego wychowania, kultury. Do tego przecież 

zmierzały te lata edukacji. 

W związku z panującą sytuacją życzę wszystkim Abiturientom 

zdrowia, spokoju i wiary w lepsze jutro. 

Życzę by Wasze życie oparte na wartościach nieprzemijających było 

szczęśliwe, twórcze, radosne,  piękne i szlachetne.  

Nie mówię dowidzenia lecz do zobaczenia.  

 

                                                                                       Wasz Dyrektor 

 Skierniewice, dnia 24 kwietnia 2020 roku             Henryk  Kobyłecki 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły: 

 

27.04.2020 -  poniedziałek - 3A     9:00 – 13:00 

27.04.2020 -  poniedziałek - 3B   13:00 – 15:00 

28.04.2020 -  wtorek           - 3E     9:00  - 12:00 

28.04.2020 -  wtorek           - 3J  12:00 – 15:00 

29.04.2020 -  środa             - 3D     9:00  - 11:00 

29.04.2020 -  środa             - 4G   11:00 – 13:00 

29.04.2020 -  środa             - 4M   13:00 – 15:00 

30.04.2020 -  czwartek       - 4K      9:00 -  11:00 

30.04.2020 -  czwartek       - 4F     11:00 – 14:00 

 

Po świadectwa przychodzimy w kolejności w dzienniku. Każdy uczeń 

będzie miał „swoje pięć minut” . Proszę przed szkołą zachować 

wszystkie wytyczne epidemiologiczne dla własnego i innych 

bezpieczeństwa.  

W tym dniu rozliczamy się ze szkołą, przynosząc książki do biblioteki. 

W imieniu Rady Rodziców proszę o wpłaty na ten cel.  

Poza świadectwami będziecie odbierali swoje dokumenty, które 

składaliście przy rekrutacji oraz karty zdrowia.  

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium szkolne są zobowiązani do 

podania numeru rachunku bankowego i danych jego właściciela, na 

który będzie przekazane stypendium. 

 

 

 


