
Szanowny Panie Dyrektorze, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Jakimi słowami mamy dziękować za 9 lat trudów i kłopotów, za wbijanie wiedzy do 
naszych – jakże często opornych – umysłów? Jak przepraszać za wszystkie wybryki? Jak 
prosić, byście nas źle nie wspominali? Znamy tylko trzy słowa: proszę, przepraszam, 
dziękuję, ale mamy nadzieję, że kiedy płyną one prosto z serca, wystarczą za wszystkie inne.
W imieniu klas ósmych pragniemy podziękować za wysiłek włożony w naszą edukację. 
Dziękujemy za dzielenie wraz z nami chwil radości i smutku, za motywowanie do 
zdobywania wiedzy i wspieranie nas w rozwijaniu naszych zdolności i zainteresowań.

Szanowny Panie Dyrektorze, dziękujemy za pokazanie nam właściwych postaw i 
wzorców zachowań, za pielęgnowanie w naszych sercach miłości do rodzimego kraju oraz 
lokalnej ojczyzny, za wpajanie nam słów naszego patrona - Świętego Jana Pawła II oraz 
pielęgnowanie papieskiej spuścizny. Dzięki Panu wiemy, że życie polega na ciągłym 
samodoskonaleniu, a słowa Ojca Świętego: ,,Wymagajcie od siebie nawet, gdyby inni od Was
nie wymagali”, na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Drodzy Wychowawcy, dziękujemy Wam za każdy serdeczny uśmiech, za pomocną 
dłoń, którą niejednokrotnie wyciągaliście do nas w trudnych chwilach, za gorzkie słowa, 
dzięki którym mogliśmy zrozumieć swoje błędy, za życzliwość i ogromne pokłady 
wyrozumiałości, którymi zaskakiwaliście nas każdego dnia. Nigdy nie zapomnimy momentu, 
w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy szkolne mury. Na progu czekały na nas 
uśmiechnięta Pani Marzena i Pani Jowita. To one nauczyły nas jak eksplorować świat, jak go 
odkrywać i w jaki sposób z tej niezwykłej podróży czerpać jak najwięcej wiedzy.

W kolejnych latach nie pozostawiono nas samych sobie. Można powiedzieć, że 
mieliśmy szczęście, bo na naszej drodze stanęły niesamowite nauczycielki: Pani Emilia, Pani 
Małgorzata, Pani Katarzyna oraz Pani Monika. Drogie Panie, niczym światło latarni morskiej 
wskazywałyście nam właściwą drogę, podpowiadałyście najlepsze rozwiązania, nigdy nie 
pozwoliłyście zagubić się w tym trudnym procesie dorastania.

Dzisiejszy dzień jest dobrym momentem, żeby podziękować też wszystkim 
pozostałym pracownikom naszej szkoły: Pani Kasi i Pani Ewie z sekretariatu (z wielką 
wyrozumiałością kserowały nasze notatki, czasem nawet te mniej legalne), paniom 
sprzątaczkom: Pani Helenie, Bożenie i Ewie (dzięki Paniom mieliśmy komfortowe warunki 
do nauki, zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie i pomoc, gdy coś poszło nie tak). Nie możemy
również zapomnieć o  Panu Jacku, który codziennie spełniał nasze zachcianki, naprawiał 
szkody, które wyrządziliśmy i zawsze obdarowywał nas serdecznym uśmiechem.

Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy, ponieważ przeżywamy smutek pożegnania, 
ale jednocześnie w naszych sercach tli się iskierka nadziei na to, że świat, który na nas czeka, 
okaże się ciekawy i przyjazny. Dlatego pora już wyruszyć w kolejną podróż. Na pożegnanie 
jeszcze raz mówimy: DZIĘKUJEMY i DO ZOBACZENIA!
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