
Drodzy 
Maturzyści!



Dobrze wiemy, że obecna sytuacja jest ciężka. 
Nawet sobie nie wyobrażamy, przez jaki stres 
teraz przechodzicie. Mimo tego chcielibyśmy 
zaprosić Was na prezentację podsumowującą 

Waszą przygodę z LO nr VIII. 
Mamy nadzieję, że Wam się spodoba!





Drodzy Absolwenci,
Co prawda nie mieliśmy okazji zbyt dobrze się 
poznać - najpierw rozdzieliły nas budynki, a 

potem epidemia - ale i tak życzymy Wam, abyście 
pomyślnie zdali matury i dostali się na wybrane 

studia. Obyście byli szczęśliwi, gdziekolwiek 
traficie i jakkolwiek potoczą się Wasze losy!

Powodzenia na nowej drodze życia
i nie zapominajcie o „ósemce”!

Klasa 1C po podstawówce





Drodzy maturzyści!
Życzymy Wam dużo 

wytrwałości, cierpliwości i 
optymizmu w tym czasie. 

Wiary we własne siły i 
możliwości. Połamania piór 
na egzaminie dojrzałości i 

powodzenia w dalszym, 
dorosłym życiu. 

Klasa 1B po gimnazjum





Kochani maturzyści, kochane maturzystki. Idźcie 
przed siebie, swoją drogą i zachowujcie w sobie 

najpiękniejsze wspomnienia. Niech świat sprzyja 
Wam w spełnianiu marzeń i dążeniu do celów, 

bez względu na to, jak bardzo odległe wydają się 
Wam być. Życzymy Wam tego co piękne, 

otwartości na to, co Was spotka. Niech dzieją się 
wspaniałe rzeczy, chwile, spotkania…

Klasa 2D



Wszystkiego najlepszego 
i powodzenia na 

dorosłej drodze życia.
Klasa 1A po podstawówce



Drodzy maturzyści, życzymy Wam przede 
wszystkim podejmowania słusznych wyborów 
oraz wytrwałości w tych trudnych chwilach. 

Zdrowia i powodzenia w dorosłym życiu. 
Klasa 1”O” po gimnazjum



Wkraczacie właśnie w dorosłe życie, czeka was nowy 
świat. Jest to intrygujące, a zarazem przerażające, ale daje 

wiele swobody i możliwości, dlatego życzymy byście 
rozwijali się tylko w tym co sprawia Wam przyjemność i nie 

męczyli się dłużej rzeczami które Was nie interesują.
 Byście zawsze znajdowali chwilę wytchnienia, chwilowy 
brak ambicji traktowali jak odpoczynek, a nie porażkę.

  A przede wszystkim by nowo zdobywana wiedza 
i odpowiedzialność dalszego życia nie pozwalała wam 
zapomnieć o młodych beztroskich latach, bo dziećmi 

jesteśmy zawsze i bez przerwy.
Klasa 2B 



Łatwych zadań,
połamania piór, optymizmu
i dużo wiary we własne siły!

Trzymamy kciuki !!!
Klasa 1F po podstawówce





Życzymy wam bujnej przyszłości, mimo 
panujących wśród nas sprzeczności losu, awansu 

z liceum na wypatrzone przez was uczelnie, 
miodem płynącego studenckiego życia i 

kroczenia przez życie z podniesiona głowa i 
wypiętymi piersiami. 

Klasa 2”0”







Matura to udany 
start w dorosłe życie.

Należą Ci się serdeczne 
gratulacje,że tak dzielnie 

przebrnąłeś przez 
egzaminacyjne trudy.

Życzę Ci, żeby w dalszym ciągu 
nie opuszczało Cię szczęście,a 

udany start był zapowiedzią 
dalszych sukcesów.
Klasa 1D po podstawówce



Nasi drodzy maturzyści,
Pamiętajcie, że po tej szkole będzie 

wiele korzyści.
Więc życzymy wam samych 

sukcesów
I tworzenia własnych biznesów

Abyście spełnili swoje 
wszystkie marzenia

I aby miał ogromną wagę dla 
ludzkości wasz sens istnienia.

 Klasa 1F po gimnazjum





Drodzy Absolwenci-tegoroczni Trzecioklasiści. 
W imieniu całego Samorządu Uczniowskiego chciałabym podziękować 

Wam za te całe trzy lata angażowania się w życie naszej wspaniałej 
Ósemki, za wszystkie chwile spędzone razem, za Wasze osiągnięcia na 

rzecz szkoły, za to że jako najstarsi uczniowie dawaliście przykład i 
zawsze można było na Was liczyć. Wiemy, że w obecnej sytuacji ciężko 
być spokojnym, ale mamy nadzieję, że wszystko się ułoży, każdy zda na 

100% i wejdzie w nowy etap życia, pełen energii i nowych przeżyć. 
Będzie nam Was brakować, ale pamiętajcie, że drzwi Ósemki zawsze są 
dla Was otwarte. Mam nadzieje, że będziecie wspominać spędzone tu 
lata z uśmiechem na twarzy. Jedyne co nam pozostaje, to życzyć Wam 

połamania piór i samych dobrych decyzji!
Samorząd





Drodzy maturzyści,
Mamy nadzieję, że chwile spędzone w tej szkole 
były dla was warte zapamiętania. Mówi się, że 

liceum to najlepszy czas w życiu człowieka. 
Byliście dla nas świetnym przykładem do 

naśladowania i nigdy nie czuliśmy się kimś 
gorszym. Dziękujemy za waszą życzymy wam 

dalszych sukcesów w życiu.
Klasa 1E po gimnazjum 





Drodzy trzecioklasiści, w tym trudnym czasie, 
życzymy Wam dużo zdrowia, uśmiechu, 

wytrwałości w nauce, oraz pomyślnego zdania 
matur i dostania się na wymarzone studia.

Klasa 1“O” po podstawówce





My również chcemy Wam 
przekazać parę dobrych 
słów, a za najważniejsze 
uznaliśmy: opanowanie, 
spokój i brak presji. Gdy 

to osiągniecie nic nie 
będzie w stanie 

wyprowadzić Was z 
równowagi. Uwierzcie w 

swoje umiejętności i 
wiedzę, a osiągniecie 

wyznaczone cele.
Klasa 2F 



Drodzy maturzyści! 
Nadszedł czas, kiedy opuszczacie mury naszej szkoły, w 

której spędziliście trzy ciężkie lata na nauce, ale i na 
zbieraniu wspomnień. Po pierwsze życzymy Wam 

wytrwałości, która z pewnością jest duża, biorąc pod 
uwagę, w jakich czasach kończycie liceum. Nie 

wątpimy, że mimo wszystkich komplikacji, dostaniecie 
się na Wasze wymarzone uczelnie lub spełnicie swoje 

marzenia. Życzymy Wam też, abyście potrafili 
odnaleźć w życiu szczęście, bo bez tego wszystkie inne 

sukcesy tracą na znaczeniu.
Klasa 1E po podstawówce





Drodzy maturzyści! 
Inwestujcie w siebie i 
zdobywajcie szczyty 

karier. Wkraczajcie w 
dorosłe życie z odwagą, 

nie zapominając
 o latach spędzonych w 

naszym liceum!
Klasa 1C po gimnazjum





Drodzy trzecioklasiści 
życzymy Wam wielkiej 

przygody, niewyczerpanych 
pokładów energii i 

uśmiechu na co dzień. 
Samych sukcesów i 

wytrwałości. Będziemy za 
Wami tęsknić! 

Klasa 2E





Drodzy trzecioklasiści! 
Pomimo tego, co dzieje się w obecnych 

czasach, chcielibyśmy Wam życzyć szczęścia na 
nowej drodze życia. Oby każdy z Was 

doczekał wymarzonej przyszłości. 
Wszystkiego dobrego! 

Klasa 1A po gimnazjum







Drodzy maturzyści!
Szkoda że w takich warunkach przyszło wam 
opuszczać szkołę, mamy nadzieję że te 3 lata 

nauki w LO8 sprawiły wam dużo radości, 
zawiązaliście nowe przyjaźnie i wiele się 

nauczyliście. Życzymy wam powodzenia w 
przyszłym życiu, róbcie to co kochacie i zawsze 

wierzcie w siebie!
Klasa 2C





Drodzy maturzyści, żegnamy się z Wami z wielkim 
smutkiem. Chcielibyśmy podziękować wam 

za wspaniałe 9 miesięcy, będzie nam was bardzo 
brakować. Zapewnialiście nam przyjazna atmosferę 

w szkole. Wychodzicie z tej szkoły jako dorośli 
ludzie i życzymy wam dużo szczęścia
 w dalszej edukacji i wielu sukcesów 

w karierze zawodowej.
Dziękujemy za ten rok pełen wrażeń!

Klasa 1D po gimnazjum







Najdrożsi trzecioklasiści, chociaż zdajemy sobie 
sprawę, że kończycie kolejny etap w swoim życiu 
w trudnych czasach, mamy nadzieję, że tak jak 

teraz jesteście silni, będziecie silni poza murami 
naszej szkoły. Przed wami nowe ścieżki, każdy 
z was wybierze inną. Wierzymy w was i w to, że 

będziecie dumnymi absolwentami naszej szkoły.
Klasa 1B po podstawówce
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Powodzenia!


