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To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć w murach naszej szkoły. 

Dzisiaj nasze spotkanie musi mieć nieco inny charakter. 
Stan epidemii, zagrożenie życia i zdrowia pokrzyżował nasze spotkanie. Nie tracę jednak nadziei 

na szybkie i szczęśliwe zakończenie tej sytuacji. 
W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące, sesje 

maturalne napędzają machinę szkolnego świata.  
W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwa 

jest refleksja nad pracą własną i szkoły.  
Do takich wydarzeń należy Jubileusz. Dziś nasza szkoła ma już 76 lat – i na swoich kartach 

wiele wspaniałych wydarzeń. To one stanowią dorobek wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, 
rodziców, pracowników administracji i obsługi, absolwentów, partnerów szkoły.  

Rok 2020 w historii szkoły zapisze się szczególnie. Otaczająca nas rzeczywistość jest próbą 
weryfikowania dorobku, próbą jakich wiele w swojej biografii przeżywa każda szkoła. Jest także okazją 
do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowana renomą. Na przestrzeni lat 
szkoła zmieniała swoje oblicze, strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną 
i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. 
 Nasza Szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością 
stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, 
entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące 
najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby uczniów. Dzięki ich entuzjazmowi 
i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną i  otwartą na 
nowe. 

Dzisiejszy dzień przypomina, że w Naszej Szkole najważniejszy jest uczeń, duszą Szkoły – 
nauczyciel, a dumą – Jej absolwenci.     

  
Z okazji 76 jubileuszu LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie 

składam na Państwa ręce podziękowania za serce i dobro na rzecz rozwoju naszego Liceum.  
Przesyłam wyrazy najwyższego szacunku i uznania za okazane wsparcie, zrozumienie i gotowość 

do podejmowania nowych i trudnych wyzwań w związku ze stanem epidemii. Życzę nam wszystkim 
zdrowia, spokoju serca, wiary w powodzenie oraz rzeczywistości wspanialszej od marzeń.  

Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami… 
 

Elżbieta Szepietowska-Paluch 
dyrektor szkoły 
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