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     Szanowna Dyrekcjo! Kochana Wychowawczyni! Drodzy  Nauczyciele, Trenerzy 
oraz Pracownicy Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie! 
       My maturzyści, pragniemy złożyć na Wasze ręce, płynące prosto z serca  
podziękowania. Dziękujemy za wsparcie, które podtrzymywało Nas w drodze
do osiągania sukcesów w nauce, za przekazaną wiedzę, tak bardzo potrzebną
w dorosłym życiu i za Wasze ciepło bijące prosto z serca. Ciężko wyrazić słowami
wdzięczność, za Wasz trud włożony w naszą edukację.
  Niech słowo: „pożegnanie” wzbudza w Was Wszystkich , tylko piękne wspomnienia
i niezapomniane chwile. My absolwenci, mamy nadzieję, że pozostawiliśmy niezniszczalny
ślad w szkole. Zdajemy sobie sprawę, że były także dni gorsze. Jednocześnie
przepraszamy za przykrości, których byliśmy przyczyną. Nasze potyczki, to lekcja, a dzięki
niej możemy stawać się coraz bardziej świadomi swoich błędów. Ciężko pogodzić się ze
świadomością, że we wrześniu nie spotkamy się ponowie na zajęciach lekcyjnych. Jest to
jednak nieunikniony etap naszej edukacji, więc niech nie będzie źródłem smutku,a
pomyślnym krokiem w nowy rozdział.
Jeszcze raz dziękując, życzymy owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym  oraz
prywatnym, a przede wszystkim dużo siły do walki z przeciwnościami.                              
                               "Nic dwa razy się nie zdarza..."
              Jednak w przemijaniu drzemie cały smak życia. Za to, co dziś przemija, 
              dziękujemy Wam…
         Absolwenci Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie

                                 Podziękowanie
  W podziękowaniu za owocną, edukacyjną podróż 
naszych dzieci na ręce:
                Wychowawczyni, Dyrekcji,
     Rady   Pedagogicznej,   Trenerów i Pracowników 
      Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie
        
     pragniemy złożyć najszczersze życzenia :
    spełnienia marzeń i realizacji założonych celów 
    oraz  aby Wasz wysiłek wychowawczy zawsze 
    był  źródłem satysfakcji. 
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Na zdjęciu: M.Kowalska oraz P.Wiktorowicz

                                                                                                   Kochani Absolwenci!
   Wyjątkowe, niepowtarzalne chwile wyjątkową i niepowtarzalną winny mieć oprawę, by nie zagubiły się w pędzie codzienności, w pośpiechu
spraw wielokrotnych, w pogoni za czymś, co mało ważne. Sytuacja w której postawiła Nas wszystkich epidemia wymusiła zmianę
dotychczasowych, sprawdzonych formuł Dnia Absolwenta obchodzonych w murach naszej szkoły.
Drodzy Wychowankowie! Co czujecie w tej chwili? Lekkie dygotanie serca, drżenie dłoni, radość... Takie jest całe nasze życie: zadania, próby,
wybory. Sztuka życia polega na umiejętności dokonywania właściwych wyborów.
Zapamiętajcie emocje chwili, która trwa - pięknie przeżyta niech dodaje  blasku Waszemu życiu. To, czego doświadczacie tu i teraz  jest bardzo
ważne i wartościowe. Bardziej ważne od ocen na świadectwie, wyniku egzaminu....
Spróbujcie w swoim życiu osiągnąć szczęście i równowagę. Uczcie się, ale nie zapominajcie o zabawie; dążcie do sukcesu, lecz wytrwale
 szukajcie uczucia i uczuciem obdarzajcie. Nie zagubcie  najważniejszych wartości: DOBRA, PIĘKNA, PRAWDY.                   Wychowawczyni
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