
 

Warto przeczytać! 

Słowa absolwentów skierowane do nauczycieli na zakończenie roku szkolnego 2020/21 

 

Ponieważ wzruszyły nas piękne słowa podziękowań, które usłyszeliśmy podczas 

zakończenia roku szkolnego od jednej z klas VIII, postanowiliśmy je – za zgodą klasy – 

upublicznić. 

 

 

„Oto nadszedł dzień, o którym wielu z nas marzyło – ostatni dzień szkoły.  

Nie spotkamy się już w takim gronie. Do niedawna cieszyliśmy się, że to nieuchronnie 

nastąpi. Dlaczego więc łezka kręci się w oku? 

Przez ostatnie lata towarzyszyliście nam każdego dnia. Staliście się częścią naszego 

życia. Nie zawsze było łatwo i wesoło. Czasem droga wiodła przez mękę. Ścierały się 

poglądy i osobowości. Iskrzyło różnicą zdań, czasem wypowiadanych zbyt gorliwie i głośno. 

Czasami dochodziło do konfliktów. Wysoko ustawialiście poprzeczkę wymagań, a my 

wystawialiśmy na próbę Waszą cierpliwość i wyrozumiałość. Próbowaliście, najlepiej jak 

potraficie, przekazać nam wiedzę, wzbudzić motywację do jej zdobywania i pogłębiania.  

Jak to się udało – częściowo pokazują nasze końcowe oceny, a niebawem potwierdzą to 

wyniki egzaminu i dostanie się do wybranych szkół ponadpodstawowych.  

Ale poza wiedzą dostarczaliście nam wielu innych, cennych lekcji. Jak się ich nauczyliśmy 

– pokaże już nasze dalsze życie. Czy będziemy dobrymi ludźmi, czy będziemy mieć 

przyjaciół, jak sobie poradzimy w przyszłości? 

Dziś chcemy Wam podziękować w imieniu swoim i naszych rodziców.  

 Dziękujemy za każde dobre słowo, zwłaszcza wtedy, kiedy nie zasługiwaliśmy na nie.  

 Dziękujemy za wiarę w nas, nawet wtedy, kiedy sami nie byliśmy niczego pewni. 

Dziękujemy za wytrwałość, kiedy stawialiśmy opór. 

 Dziękujemy za okazane zainteresowanie i troskę wtedy, gdy tego potrzebowaliśmy. 

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w trudnych chwilach.  

 Dziękujemy za kolejne szanse, kiedy nie było już żadnej nadziei.  

 Dziękujemy za każdy uśmiech, który rozjaśniał samotność niepowodzeń i porażek.  

 Dziękujemy za okazane serce! Wiedza bez niego byłaby bezużyteczna! 

Chcemy Was również przeprosić za te zachowania, które bez celowych intencji stały się 

przyczyną Waszych zmartwień, zawodów, zawstydzenia.  

Przepraszamy za wyniki poniżej oczekiwań i za słowa, które kłuły w uszy; za wszystkie 

nieporozumienia. 

Na koniec chcemy jeszcze Was prosić: jak najszybciej zapomnijcie o tym, co było złe 

i wspominajcie nas dobrze! Bądźcie z nas dumni, kiedy będziemy zmieniać świat na lepsze.  

 

Będzie tu bez nas pusto i cicho, ale mamy nadzieję, że przyjdą po nas  godni następcy 

i kto wie, może spotkamy się znowu – na wywiadówce, kiedy niektórzy z Was będą 

uczyć nasze dzieci…” 


