
Witam  wszystkich  zgromadzonych,  a  w  szczególności:  Dyrekcję,  Grono  Pedagogiczne,
Rodziców oraz Koleżanki i Kolegów z młodszych roczników. Chcieliśmy przekazać podziękowania
wszystkim osobom, które uczestniczyły w naszym życiu szkolnym, ale z uwagi na pandemię, niestety,
nie możemy tego zrobić osobiście. Dlatego prosimy Pana Dyrektora i Panią Dyrektor o przekazanie
podziękowań i wyrazów szacunku osobom nieobecnym.

Na początku chcieliśmy podziękować Dyrekcji oraz całemu Gronu Pedagogicznemu za trud
włożony w naszą edukację, za poświęcenie i Państwa oddanie. Za to, jak wspaniale potrafiliście  
z nami pracować oraz pokazywać, jakie możliwości mamy przed sobą. Wiemy, że nie zawsze to
docenialiśmy.  

Państwa poświęcenie i oddanie są nieocenione i nie ma słów, którymi można by wyrazić
naszą wdzięczność. Nie zawsze pracowało się z nami łatwo. Wiemy, że czasami bywaliśmy niesforni 
i niegrzeczni. Właśnie za to w tym dniu chcieliśmy przeprosić. Dojrzeliśmy do tego, by zobaczyć, że
czasami nasze  zachowanie  i  postępowanie  było  złe.  Bardzo  wszystkich  Państwa  Nauczycieli
przepraszamy.

Zdajemy sobie sprawę, że szkoła to  nie tylko nauczyciele  i  uczniowie.  Bez pracowników
Obsługi i Administracji na pewno nie mogłaby funkcjonować.

W związku z tym chcemy również podziękować Paniom, które dbają o porządek w naszej
szkole. Wiemy, jak ciężka jest  Pań praca, a my nie zawsze to zauważaliśmy. Zdarzało się, że nie
nosiliśmy  butów  zmiennych,  czym  przysparzaliśmy  jeszcze  więcej  trudu  w  pracy.  Za  to  teraz
przepraszamy.

Dziękujemy Pani Szatniarce za wiele „pedagogicznych” rozmów. Za to, że wysłuchiwała
naszych  narzekań  i  tolerowała  głupie pomysły;  że  rozwiązywała  młodzieńcze  problemy;
a wreszcie za to, że przymykała oko, iż nasze obuwie zmienne nie zawsze było zmienne. Wydaje nam
się,  że  akurat  Pani  nie  mamy  za  co  przepraszać.  Jednak,  jeżeli  coś  wymsknęło  się  
z pamięci, to przepraszamy!

Kolejną  osobą,  której  pragniemy  serdecznie  podziękować,  jest  Pani  Woźna.  Przede
wszystkim dziękujemy za to,  że dbała Pani,  aby czasem przerwy bywały dłuższe,  a lekcje nieco
krótsze; że czasem „zwalniała” nas z lekcji, byśmy mogli pomóc w „ważnych” sprawach takich jak
np.: wynoszenie makulatury. Będziemy o tym pamiętać przez długi, długi czas.

Szkolnemu Konserwatorowi też należą się nasze podziękowania. Może Pan nie pamięta , ale
były takie sytuacje, w których mogliśmy pomóc. Dziwnym trafem z reguły działo się podczas lekcji.
Niestety,  w Pana przypadku mamy jedną sprawę, za którą,  w szczególności męska część naszej
klasy,  chciała  przeprosić.  Jest  to  pewna  kontuzja,  doznana  przez  Pana podczas  pracy  z  nami.
Serdecznie przepraszamy.

Dziękujemy także Paniom Kucharkom za pyszne obiady i wielkie repety.  Gdybyśmy tylko
mogli,  to  za  te  obiadki  przyznalibyśmy  Paniom  „Gwiazdki  Michelin”.  Możemy  obiecać,  że
gdziekolwiek się znajdziemy, a ktoś zapyta: „Gdzie w Sosnowcu można dobrze zjeść?”. Odpowiemy,
że jest takie miejsce przy ul. Jedności 7, w zwykłej szkole podstawowej. Niestety, na obiady trzeba
się zapisywać!



Pragniemy również podziękować Pani Agnieszce z sekretariatu za wszelką pomoc, jaką nam
służyła.  Nigdy nie  zapomnimy,  że  potrafiła  na cito  wyrobić legitymacje  i  każde  inne potrzebne
zaświadczenia.

Nie  możemy  zapomnieć o  podziękowaniach  dla  naszych  koleżanek  i  kolegów  z  klas
młodszych. Cieszymy się, że przyłączali się do nas, aby zrealizować jakieś szalone pomysły i akcje.
Nie zawsze kończyły się one tak, jak zamierzaliśmy, ale przynajmniej będziemy mieli co wspominać!

Jednak, ilu osób byśmy nie wymienili,  to na największe podziękowania oraz przeprosiny
zasługują  nasze  Panie  Wychowawczynie:  Grażyna  Wasiak  i  Bożena  Kubala.

Dziękujemy  Pani  od  nauczania  początkowego  za  to,  że  rozbudziła  w  nas  chęć  nauki  
i poznawania świata, że zawsze była dla nas miła i ciepła. Przepraszamy za nasze zachowanie,
które  nie  zawsze  było  wzorowe.  Wynikało  to  z  bardzo  młodego  wieku,  braku  ogłady  

i doświadczenia.☺Proszę nas pamiętać, jako rozbrykanych szkrabów pełnych energii.

Teraz  najserdeczniej,  jak  tylko  umiemy,  pragniemy  podziękować  naszej  Pani
Wychowawczyni Bożenie Kubali. Dziękujemy za to, że  wielokrotnie  prosiła Pani nauczycieli, aby
dali nam drugą szansę; że wyciągała nas Pani za uszy z kłopotów; że starała się nam pomagać nie
tylko w nauce, ale także w sytuacjach życiowych. Dzięki Pani staraniom ukończyliśmy tę szkołę  
z lepszymi wynikami. Za dużo rzeczy powinniśmy Panią przeprosić. Wszystkich nie da się wymienić,
tyle,  niestety,  ich  było.  Proszę  przyjąć  naszą  skruchę.  Prosimy,  aby  pamiętała  Pani  również  
o  tych  dobrych  chwilach.  Może  mało  ich  było,  ale  tym samym są  one  szczególnie  wyjątkowe.
Prosimy, aby uśmiechnęła się Pani,  gdy będzie nas wspominać. My, naprawdę, zawsze chcieliśmy

dobrze, tylko nie zawsze wychodziło!☺

Miło będziemy wspominać osiem lat nauki,  przyjemności i beztroski.☺ Szkoła to nie tylko
budynek, ale przede wszystkim ludzie: nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, uczniowie,  
z którymi się zżyliśmy i których polubiliśmy. 

Wiemy,  że  ukończenie  szkoły  podstawowej  to  jeden z  etapów w naszym życiu.  Jest  nam
przykro, że musimy się pożegnać. Wiemy jednak, że przed nami następne wyzwania, nowa szkoła
nowi nauczyciele, nowi koledzy.

Prosimy, trzymajcie  za nas kciuki!  Obiecujemy, że będziemy się starać!  Nie zapomnimy!
Dobrze nam było z Wami w tej starej, poczciwej budzie.
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