
Drodzy Absolwenci, 

pozwólcie, że skieruję do Was kilka słów na pożegnanie:

Zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i Wy w odświętnych strojach wchodzący na salę
przy dźwiękach muzyki. Przemówienia pełne wspomnień i dobrych życzeń, a potem uroczyste wręczenie
świadectw przy aplauzie zaproszonych gości, nagrody i medale za Wasze liczne osiągnięcia. Na koniec łzy
wzruszenia  i  pożegnanie  z  kolegami  i  koleżankami  oraz  z  wychowawcą  i  nauczycielami,  którzy
towarzyszyli Wam przez te osiem lat.

Tak powinno wyglądać Wasze uroczyste zakończenie roku i ukończenie szkoły, taki był plan… Tak się
jednak w tym roku nie stanie. Czy to znaczy, że jest gorzej? Pesymista powiedziałby, że tak. Optymista
powie, że nie jest gorzej – po prostu jest inaczej. 

Czasami  życie  weryfikuje  nasze plany,  marzenia  czy zamiary  i  uczy nas  ważnej  lekcji  –  nie  narzekaj,
dostosuj się do panującej sytuacji, podaj inne rozwiązanie, wymyśl coś, bądź kreatywny, nie załamuj się, że
jest inaczej niż planowałeś. 

Przecież to, że zakończenie roku szkolnego jest tak bardzo inne od wszystkich poprzednich,  nie skreśla
Waszych  osiągnięć  i  sukcesów.  A  tych  przez  osiem  lat  było  sporo.  Świadczą  o  tym  świadectwa  
z wyróżnieniem i medale dla wzorowych absolwentów, którzy przez lata wymagali  od siebie i rozwijali
dane im talenty.  Świadczą  o tym puchary dla  najlepszych sportowców, którzy przynosili  chlubę naszej
szkole  reprezentując  ją  na  zewnątrz.  To  także  puchary  dla  wolontariuszy,  którzy  swój  czas  i  energię
oddawali  tym, którzy tego potrzebowali  oraz  nagrody dla działaczy Samorządu Uczniowskiego, którzy
wiedzieli,  że aby w szkole coś się działo to trzeba się zaangażować, przygotować to i czasami pomimo
stresu poprowadzić niejedną szkolną uroczystość czy imprezę. 

To wszystko nie wydarzyłoby się gdyby nie wsparcie Waszych Rodziców i praca Nauczycieli i wszystkich
Pracowników szkoły. To oni od Was wymagali, bo wiedzieli, że tylko temu kto od Was wymaga tak bardzo
na Was zależy. Trzymajcie się w swoim życiu ludzi mądrych i dobrych, wymagających, ale łagodnych  
i sami tacy bądźcie.  

Życzę Wam, aby Wasza dalsza kariera i całe życie układało się tak, jak je sobie zaplanujecie i wymarzycie
oraz żebyście umieli z każdego doświadczenia wyciągać wnioski i widzieli w tym szansę dla siebie. Życzę
Wam żebyście byli optymistami, ludźmi radosnymi, pomysłowymi i elastycznymi, kiedy przyjdzie Wam,
jak w tym roku, zmieniać życiowe plany.

Życzę  Wam również udanych,  zdrowych,  bezpiecznych i  pełnych atrakcji  wakacji  oraz dostania  się do
wybranych szkół ponadpodstawowych. 

Drodzy Absolwenci - to zakończenie roku szkolnego zostanie w pamięci nas wszystkich. Dziękuję Wam za
te wszystkie lata spędzone w naszej szkole, za wspólne radości i smutki. Wszyscy dzięki temu jesteśmy
bogatsi w doświadczenia, które niech pozytywnie wpływają na nasze codzienne życie.

POWODZENIA I POMYŚLNOŚCI NA NOWYM ETAPIE WASZEGO ŻYCIA! 
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