
Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki oraz Koledzy! 
 
19 czerwca wiąże się z tym, że zamykamy cały rok szkolny oraz 

rozwiązujemy problem, jakim jesteśmy my. Nasze lata w szkole nie były łatwe, 
wywiązało się z nimi wiele komplikacji. Nigdy nie byliśmy tak spokojni, jak  
w 8 klasie.  

We wcześniejszych latach role wychowawstwa naszej klasy musiało 
wziąć na barki kilka osób. Pierwsza tę rolę przejęła pani Agnieszka Łata, która 
organizowała nam liczne wycieczki i wytrzymała z nami aż dwa lata. Oddała 
nas w ręce pani Justyny Libery, która zabrała nas na naszą pierwszą zieloną 
szkołę. W skoku na wyższy poziom edukacji pomogła nam pani Kasia 
Przewodowska wraz ze swoim stalowym porządkiem. Przetrwała aż dwa 
miesiące. Kolejna była pani Basia Stefaniak, wykazująca się odwagą biorąc 
klasę w zastępstwo za koleżankę. Pewnego razu podczas wymierzania nam kary, 
okazało się, że sprawiedliwości jest obusiecznym mieczem – ucierpiała ekierka 
i ćwiczenia od matematyki. Po kilku miesiącach pani Basia przekazała nas długo 
przez wszystkich wyczekiwanej pani Joasi Czajnik.  Cierpliwość naszej 
przyrodniczki okazała się największa – udało jej się z nami wytrzymać aż do 
końca.  

Eric - Emmanuel Schmitt pomimo, że nie przechodził przez reformę 
edukacji, świetnie opisał naszą sytuację słowami: Właściwie nie boję się 
nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam. Dla nas nieznanym jest 
wszystko to, co przyniesie przyszłość, czyli nowe środowisko i zasady, które 
będą w nim obowiązywały. Każdemu z nas towarzyszą inne emocje. Jedni będą 
odczuwali radość i satysfakcję z rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu. 
Drugich ogarnie smutek i niepokój, powiązane z pożegnaniem. Jednak 
wszystkim niewątpliwie towarzyszyć będzie poczucie sukcesu, w końcu 
ukończyliśmy szkołę podstawową.  

Łączą nas też wspomnienia. Utopione podręczniki, skradzione buty, zbite 
świetlówki, zdruzgotany sedes, trudne początki na fizyce i wiele innych. 
 Przechodząc do podziękowań, składamy je pani Joasi za walkę o nasze 
dobro w każdej sytuacji. Wszystkim nauczycielom i dyrekcji za wsparcie w 
naszej edukacji. Koleżankom i kolegom, którzy zostają w szkole, życzymy 
sukcesów w nauce i dobrych relacji z rówieśnikami. Natomiast sobie samym 
życzymy wielu znajomości w przyszłych szkołach oraz udanych wakacji.  

 
Dziękujemy za uwagę, 

Klasa 8a 
 


