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Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Uczniowie oraz Rodzice! 

 W tym roku przyszło nam w bardzo nietypowy sposób zakończyć etap edukacji szkolnej 
naszych absolwentów. Przed nimi czas universitas magistrorum et scholarium. Zatem,  
w imieniu  Rady Rodziców, dziękujemy wszystkim nauczycielom, za pełne zapału i inwencji 
twórczej podjęcie wyzwania zdalnego nauczania. Tym bardziej dziękujemy, że były to ostatnie 
chwile przygotowania młodzieży do egzaminu dojrzałości. Jesteśmy wdzięczni za zrozumienie 
i cierpliwość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie oraz za wytrwałość w motywowaniu 
młodych ludzi do osiągania wymarzonych celów. 

Młody Człowieku, Absolwencie VIII LO! 

 Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie! - tymi słowami Wasz 
patron, Adam Mickiewicz, zwracał się do swoich przyjaciół. Dziś jego przesłanie jest nadal 
aktualne. Pamiętajcie, nie wszystko można ogarnąć rozumem. Aby pojąć, czym jest świat, 
patrzcie nań również oczyma wyobraźni, oczyma duszy. Starajcie się stawiać czoła wszelkim 
zawiłościom i pokonywać dzielnie wszystkie przeszkody. My, Wasi rodzice, wierzymy, że 
Wasza młodość i świeżość jest w stanie zdobyć najwyższe, najambitniejsze szczyty. Nie 
poprzestawajcie na małych zwycięstwach.  Bądźcie sobą. Ale ... nie zapominajcie, że: Musicie 
od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali (Jan Paweł II, papież). 

 Gratulujemy Wam osiągniętych wyników! Jesteśmy dumni z tego, że choć pewnie nie 
było łatwo, możecie z satysfakcją stwierdzić, że jesteście absolwentami „Złotej Szkoły” –  
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To z jednej strony 
wielkie wyróżnienie, lecz z drugiej strony ogromne zobowiązanie i zadanie. Nigdy nie 
zapominajcie, skąd wyszliście. To tu Wasi nauczyciele starali się poszerzyć Wasze horyzonty 
i ukształtować Wasze postawy, ogarnąć to, co „nieogarnięte”. Stąd pochodzą Wasze przyjaźnie, 
które , mamy nadzieję, przetrwają długo, czego Wam życzymy. 

 Mamy także nadzieję, że nie są to jeszcze słowa pożegnania, że będziemy mogli spotkać 
się wkrótce i uroczyście świętować Wasze zakończenie roku szkolnego. 
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