
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, 

 wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”   
  

                                                                ks. Jana Twardowskiego 

            

Moi Drodzy! 

 
   Nieraz tak bywa, że coś planujemy, a okazuje się , że niestety nie możemy tego zrealizować. Jednak  

zawsze jest jakieś wyjście. Ja się nie poddaję tej trudnej sytuacji i mimo to chcę się z Wami pożegnać 

wirtualnie i przekazać kilka słów. 

Miał to być Wasz ostatni szkolny dzień, ostatnie spotkanie z koleżankami i kolegami, nauczycielami,  

ostatnia uroczystość wspólnie przeżywana w murach  naszej szkoły. Szkoły, którą każdy z Was współtworzył 

przez cztery lata i sprawiał, że jest ona właśnie taka, a nie inna. Każdy z Was zostawia tu kawałek siebie, 

swoje marzenia i tęsknoty, radość sukcesów i gorycz porażek. 

     Pamiętajcie, że te przeżycia pamięta się długo i wraca do tych lat często. Czas jednak płynie, mijają lata, 

pojawiają się inni ludzie, inne przeżycia i nowe problemy, z którymi będzie trzeba się Wam zmierzyć. 

    Na pożegnanie przyjmijcie ode mnie takie  przesłania wypowiedziane przez ludzi sławnych i wielkich. 

Rozpakujcie je w dalszej wędrówce i wykorzystujcie na różne sposoby, tak by stały się pomocą i życiowymi  

drogowskazami. 

 

 NIE ZALETY CIAŁA I MAJĄTEK DAJĄ SZCZĘŚCIE, LECZ PRAWOŚĆ CHARAKTERU I 

BOGACTWO UMYSŁU; 

 NIE WYSTARCZY IŚĆ - TRZEBA JESZCZE IŚĆ WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU; 

 POTYKAJĄC SIĘ, MOŻNA ZAJŚĆ DALEKO; NIE WOLNO TYLKO UPAŚĆ I NIE PODNIEŚĆ SIĘ; 

 CZŁOWIEK, KTÓRY NIGDY NIE POPEŁNIŁ BŁĘDU, NIGDY NIC NIE ZROBIŁ. KAŻDE 

DOŚWIADCZENIE CZEGOŚ UCZY; 

 WIEDZ, ŻE JEST TAKA ZDOLNOŚĆ, KTÓRĄ MAMY WSZYSCY; ZDOLNOŚĆ ZMIENIANIA SIĘ. 

STWÓRZ KONCEPCJĘ OSOBY JAKĄ CHCIAŁBYŚ BYĆ; 

 CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO CO MA, NIE PRZEZ TO, KIM JEST, LECZ PRZEZ TO, 

CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI; 

 

Jestem  przekonana, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę.  

Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte.  

      Kochani! Żegnam Was życzeniami płynącymi z głębi serca:  

Niech omijają Was troski, smutki i zwątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie i przyjaźń. 

       Życzę Wam też pomyślnego zdania egzaminu maturalnego  oraz  optymizmu i wiary w siebie. 

Dziękuję Wam za wszystkie wspólnie spędzone chwile, wszelkie wspólne przedsięwzięcia, wspólne 

działania, indywidualne spotkania i rozmowy. 

     Chcę też podziękować Waszym Rodzicom za ich prace na rzecz klasy i szkoły oraz złożyć im wyrazy 

uznania za wzorowe wychowanie swoich dzieci. 

 

 

   Teresa Mirek 

wychowawca klasy 


