
 

 

Kochani Absolwenci, Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele  

CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie! 

 

 

W tym uroczystym dniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021 dla klas maturalnych, pragnę skierować do Was 

najcieplejsze słowa pożegnania i serdecznie pogratulować uzyskania świadectw ukończenia Liceum. Niestety,        

z powodu trwającej pandemii, nie możemy spotkać się w szkole na uroczystym pożegnaniu klas trzecich. 

 

Nie mogę osobiście pogratulować Wam sukcesów, ale proszę pamiętajcie, że jesteście bardzo ważnym rocznikiem 

kończącym naukę w naszej Szkole. Tym bardziej, że nie mogliście – jak inne pokolenia maturzystów – cieszyć się 

balem studniówkowym i innymi pięknymi chwilami spędzanymi wspólnie. 

 

Gorąco gratuluję wszystkim ukończenia naszego Liceum! 

 

Pragnę serdecznie podziękować Wam za te trzy lata owocnej nauki oraz ogromne zaangażowanie w działaniach 

podejmowanych na rzecz Szkoły i jej otoczenia, rozwijania Waszych wspaniałych pasji i niesienia pomocy naj-

bardziej jej potrzebującym. Mam nadzieję, że i Wy będziecie miło wspominać te lata nauki, wysiłku, ale i wielu 

momentów radości, uśmiechu, rozwijania zainteresowań. 

 

Grono Pedagogiczne z dumą wyróżniło najlepszych uczniów naszego Liceum. Wychowawcy klas przygotowali 

nagrody i podziękowania dla tych spośród Was, którzy wkładali pracę, talent i serce nie tylko w naukę, ale i różne 

obszary aktywności kulturalnej oraz charytatywnej. Wszystkim wyróżnionym Absolwentom serdecznie gratuluję! 

Jesteśmy z Was bardzo dumni! 

 

Zawsze podkreślam, iż wszystkie nasze osiągnięcia zawdzięczamy dobrej współpracy z rodzicami. Drodzy Ro-

dzice, pragnę Państwu z głębi serca podziękować za te trzy lata współpracy i wszechstronną pomoc. Za poświę-

cony czas, zaangażowanie i wsparcie. Za każdy pomysł na tak cenny rozwój duchowy i intelektualny naszej mło-

dzieży. 

 

Serdecznie dziękuję Wychowawcom, Nauczycielom klas maturalnych za trud i serce włożone w pracę, której 

owocami są nie tylko świadectwa ukończenia szkoły, ale również ich osiągnięcia pozaszkolne. Gratuluję Państwu 

– szczególnie w trudnym czasie nauczania zdalnego - bycia przyjaciółmi dla uczniów. Serdecznie dziękuję nie 

tylko za przekazywaną wiedzę, ale i za każdą dobrą radę, codzienne gesty serdeczności, otwartości i zrozumienia. 
 

W tych trudnych czasach, chcę życzyć wszystkim dużo zdrowia, spokoju, wytrwałości, powodzenia i uzyskania 

wysokich wyników na egzaminie dojrzałości. Drodzy Absolwenci, wierzę, że dobrze zdana matura będzie Waszym 

kolejnym sukcesem. Mocno trzymamy za Was kciuki! Życzę Wam radości z poszerzania wiedzy na wymarzonych 

kierunkach studiów oraz wielu sukcesów w życiu osobistym. Dużo szczęścia i odwagi w realizacji celów życio-

wych. 

 

Na zakończenie pragnę przywołać optymistyczne i jakże aktualne przesłanie naszej Noblistki – Olgi Tokarczuk: 

Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej. 

Niech ta myśl nadaje sens życiu i przyniesie nadzieję na lepszą przyszłość. 
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                                                                                                  Dyrektor CXIX Liceum Ogólnokształcącego  

                                                                                                 im. Jacka Kuronia w Warszawie 

                                                                                                  

                                                                                                Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 roku 

 


