Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018, który w ponad stuletniej historii budynku
przy ul. Studenckiej 13 staje się konstytutywny dla powołania nowego typu szkoły. Wskutek
uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w miejsce dotychczasowego
Gimnazjum nr 2, zostało powołane do istnienia XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Krakowie. Mam wielki zaszczyt od 1 września 2017 r. być dyrektorem nowej
szkoły.
Trzeba podkreślić, że nie byłoby dzisiaj tak znaczącego wydarzenia, gdyby nie bezgraniczne
zaangażowanie Nauczycieli i Rodziców w sprawy przyszłości naszej szkoły. Za co serdecznie
dziękuję i zarazem proszę Państwa o dalszą merytoryczną i efektywną współpracę dla dobra
naszych dzieci.
Drodzy Gimnazjaliści z klas II i III, składam Wam wyrazy uznania i podziwu, że jesteście
najlepsi w Krakowie! Wyniki egzaminów gimnazjalnych, liczne zwycięstwa w różnorakich
konkursach, kolejni mistrzowie Europy w brydżu sportowym – fakty mówią same za siebie.
Proszę Was: nie obniżajcie poziomu i w tym roku szkolnym! Rodzicom zaś tak wspaniałych
uczniów serdecznie gratuluję i zarazem apeluję do Państwa o dalsze wsparcie dla swoich
dzieci w edukacji, wychowaniu i osiąganiu zamierzonych celów. Ufam, że Razem ich nie
zawiedziemy.
Pragnę także przywitać Szanownych Uczniów klas pierwszych XLII Liceum
Ogólnokształcącego i ich Rodziców. Dziękuję Wam za zaufanie przy wyborze naszej szkoły.
Zdaję sobie sprawę, że nurtuje Państwa pytanie – jaka to będzie szkoła? Odpowiadając w
skrócie, chciałbym żeby była to szkoła kameralna, gdzie nikt z uczniów nie będzie
anonimowy. Szkoła otwarta na bogatą ofertę środowiska krakowskiego, naukowego i
kulturalnego, współpracująca z wyższymi uczelniami, różnymi instytucjami pożytku
publicznego oraz szkołami zagranicznymi.

Szkoła nowoczesna, zinformatyzowana,

inspirująca do działania. Szkoła znająca oczekiwania i zarazem problemy współczesnej
młodzieży. Rozwijająca i wspomagająca talenty i pasje uczniów. Szkoła, która kładzie nacisk
na wysoką jakość kształcenia i doskonale wywiązuje się z zadań wychowawczych. Szkoła,
która zarówno wspomaga uczniów zdolnych, jak i mających trudności w uczeniu się. Szkoła,
w której uczniowie nie będą się nudzić.

Dlatego proszę nie obawiać się o przyszłość szkoły, lecz z życzliwością i zaangażowaniem
pozwolić Nam – Nauczycielom, wykonywać misję edukacji i wychowywania do wartości
humanistycznych, obywatelskich i patriotycznych. Tak by w przyszłości napawała nas
wszystkich radość i duma, że nasi absolwenci odnoszą w dorosłym życiu sukcesy, są
wykształconymi i kulturalnymi ludźmi.
Szanownemu Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły życzę, aby praca, która
jest Państwa życiowym powołaniem, dawała tyle satysfakcji i spełnienia ile oczekujecie. Żeby
taki spiritus movens Waszej pracy zawsze powodował, że w sposób rzetelny i kompetentny z
energią i uśmiechem na co dzień, będziecie podejmowali trud związany z wychowaniem i
edukacją przyszłych pokoleń Polaków. Wiem, że jesteście zmotywowani do pracy z
licealistami. Niech nowe wyzwania i zadania przyniosą Wam same sukcesy w życiu
zawodowym.
Jestem przekonany, że będą nas łączyć tylko dobre sprawy, a tych trudnych – zwyczajnie nie
będzie. Czego z całego serca życzę całej społeczności szkolnej u progu nowego roku
szkolnego.
Pragnę Państwa zapewnić, że organizacja pracy XLII Liceum Ogólnokształcącego została
przeze mnie przygotowana, choć dopiero od 1 września mogłem w tych kwestiach
podejmować działania. Niemniej jednak bardzo liczę na Państwa cierpliwość i zrozumienie
bo „nie od razu Kraków zbudowali”. Zapewniam jednak, że mamy ogromne doświadczenie w
uczeniu i wychowywaniu zarówno krakowskiej młodzieży, jak pochodzącej z zagranicy.
Teraz pozostaje nam jedynie sukcesywnie rozwijać naszą szkołę. Chcemy bowiem z
powodzeniem zająć stałe miejsce na edukacyjnej mapie Krakowa.
UCZYMY, POMAGAMY, RAZEM ZWYCIĘŻAMY!
Zapraszam do śledzenia życia szkoły w e-dzienniku Librus, na stronie: www.lo42krakow.pl i
www.gimnazjumdwa.pl oraz na FB lo42.
Nowy rok szkolny 2017/2018 XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Krakowie uważam za rozpoczęty!
Kraków, 4 września 2017 r.
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