
 

 

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

 

" Tradycyjnie w ostatni piątek kwietnia następuje pożegnanie absolwentów liceum, do niedawna 

jeszcze uczniów. Niestety, nie było nam dane spotkać się w naszej pięknej auli w towarzystwie 

Waszych rodziców, wychowawców, nauczycieli, młodszych kolegów. Nie było nam również dane 

wręczyć Wam wyróżnień, nagród, świadectw i wysłuchać po raz ostatni hymnu szkoły w Waszym 

wykonaniu. W porozumieniu z Radą Rodziców i Szkolną Radą Uczniowską postanowiliśmy przyjąć 

inną formę, by uszanować Wasz trud, sukcesy i na miarę zaistniałej sytuacji, a nawet i wbrew niej, 

godnie Was pożegnać. 

Pozwólcie więc skierować nasze wystąpienia do Was - absolwentów VIII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza Anno Domini 2020. 

Na początek kilka danych statystycznych: 

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu on-line 20 kwietnia podjęła uchwałę o ukończeniu szkoły przez 

218 uczniów klas trzecich. Średnia wyników w całej szkole wynosi 4,67. Najwyższą średnią - 4,99 - 

uzyskali uczniowie klasy 3F PKM. Tuż za nimi są uczniowie klasy 3B MKA ze średnią 4,91. Trzecie 

miejsce na podium zajęli uczniowie klasy 3G EKA ze średnią 4,78. Najwyższą średnią ukończenia 

szkoły wśród uczniów klas trzecich uzyskała Julia Kołodziejczyk z klasy 3E PKM - 5,62. Te bardzo 

dobre wyniki odzwierciedlają zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W ciągu trzech lat 

osiągnęliście także wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wśród Was są 

finaliści i laureaci, młodzi naukowcy, artyści, sportowcy, którzy zbierali liczne laury.  

Tak wygląda koniec Waszej nauki w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza 

 w Poznaniu. A jak to wyglądało 3 lata temu? 

W kwietniu 2017 r. część z Was przyszła do Ósemki na drzwi otwarte. Być może to one pomogły 

Wam podjąć decyzję o wyborze szkoły - przypomnę, i to wtedy również usłyszeliście - najlepszej 

matematyczno-przyrodniczej szkoły w Poznaniu i nie tylko.  

I zaczęło się we wrześniu 2017 r. Najpierw daliśmy Wam okres ochronny jako nowicjuszom, którzy 

oswajając się ze stresem, mogli dodatkowo liczyć na życzliwość nauczycieli. Później był chrzest 

pierwszaków, integracja oraz wiele uroczystości i imprez szkolnych. Była też przede wszystkim 

nauka, każdy bowiem aplikując do ósemki, nastawiał się głównie na tę atrakcję. W drugiej klasie to 

Wy przygotowywaliście uroczystości szkolne. Wielu z Was, angażując się w pracę klasy nad daną 

uroczystością, mogło stanąć na scenie, błysnąć swoim talentem i zadziwić nas - a może i samego 

siebie. Tę wrażliwość na pewno pomogły w Was obudzić również akcje charytatywne Klubu Ośmiu i 

Waszych wychowawców 

Nadeszła wreszcie klasa trzecia. Dlatego już od początku przypominaliśmy o maturze – najpierw były 

szkolenia z procedur, później deklaracje, próbne matury, studniówka. Gdy wszyscy stopniowo 

przygotowywaliśmy się do zakończenia Waszej nauki, doszło do sytuacji, której nawet najlepsi 

scenarzyści nie mogli przewidzieć. Od 11 marca nie ma nas w budynku szkoły, a zajęcia odbywały się 

zdalnie. Nie przeszkodziło to jednak osiągnąć Wam sukcesy, a wymiernym ich przejawem są 



wspomniane wcześniej wyniki i nominacje do różnych wyróżnień i nagród, które zamieszczone 

zostały w prezentacji dołączonej do mojego wystąpienia.  

Jeśli jeszcze pamiętacie motto studniówki (słowa Willa Smitha „I wszyscy powtarzają: takie jest życie, 

a nikt nie pamięta, że życie jest takie, jakie sami sobie zbudujemy.”), nagle okazuje się, że mogą 

i pojawiają się czynniki, które determinują nasze życie. Miejmy nadzieję, że już niedługo życie na 

powrót będzie w naszych rękach. 

Na zakończenie życzę Wam wielu życzliwych ludzi w Waszym otoczeniu, spełnienia marzeń. Idźcie 

w dojrzałość i wierzcie w trafny wybór świata. Ufam, że pomogliśmy Wam dokonać wyborów, że 

staliście się dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi, że zaszczepiliśmy w Was wartości poszanowania 

drugiego człowieka. Bądźcie nadal myślący, krytyczni i poszukujący. Miejcie kręgosłup moralny, nie 

ulegajcie relatywizmowi. Bądźcie mężni, odważni, bo parafrazując Herberta, w ostatecznym 

rachunku jedynie to się liczy!!! 

Powodzenia i do zobaczenia jak najszybciej!!! 
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