
Kraków, 24 czerwca 2022 r.  

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele, 

 nie mogę być dzisiaj z Wami, co jest dla mnie bardzo trudne. Jestem przy Was myślami  

i kieruję kilka zdań , płynących z głębi mojego serca.  

 

Drodzy Uczniowie, gratuluję Wam wszystkich świadectw, dyplomów, wyróżnień i nagród.  

Są one efektem waszej ciężkiej pracy. Jestem z Was dumna, cieszę się, ze jesteście uczniami 

naszej szkoły. 

Myślę ciepło o naszych absolwentach – uczniach klas ósmych.  

Kochani uczniowie klasy 8a – jesteście pierwszymi uczniami, którzy przez całe 8 lat byli pod 

naszymi skrzydłami, a to przecież ponad połowa Waszego życia.  

Kochani uczniowie klasy 8b - przyszliście do nas , aby przez 5 lat wspólnie się uczyć, rozwijać, 

nawiązywać przyjaźnie. Mam nadzieję że wszyscy będziecie dobrze wspominać ten czas.  

Idźcie przed siebie pewnym krokiem, spełniajcie swoje marzenia, stać Was na bardzo wiele. 

Bądźcie odważni, silni duchem, pozostając wierni swoim przekonaniom i ideałom.  

Dziękuję serdecznie Waszym wychowawcom, paniom Kasiom - za opiekę nad Wami, za to,  

że zawsze były przy Was i „stały za Wami murem”.  

Składam podziękowania wszystkim moim kochanym nauczycielom -  

Drodzy Nauczyciele, Wasza postawa, profesjonalizm i trud włożony w nauczanie  

i wychowanie są dowodem na to, że wykonywana przez Was praca to nie tylko zawód, ale 

pasja i powołanie. Dziękuję za Wasze otwarte serca. Dziękuję, za to, że jesteście.  

Dziękuję pani Ewie Sobczak za pełne zaangażowania pełnienie funkcji wicedyrektora szkoły  

i poświęcany czas, za to, ze możemy zawsze na nią liczyć.  

W szczególny sposób dziękuję księdzu prefektowi Rafałowi, który przez 6 lat troszczył się  

o rozwój duchowy naszych uczniów . Dziękujemy Ci księże Rafale za uśmiech, poczucie 

humoru, pogodę ducha spokój i życzliwość.  

Szanowni Rodzice,  

dziękuję tym Państwu, którzy w sposób aktywy współpracują z nami wykazując się 

zaangażowaniem , poświęcając swój czas, talenty, wspierając nas finansowo. Dzięki Waszej 

pomocy szkoła może się rozwijać i służyć uczniom.  Dziękuję tym Państwu, którzy wspierają 

szkołę dobrym słowem, myślą i modlitwą.  

Dziękuję Księdzu Kazimierzowi, Proboszczowi Parafii za to, ze jest z nami , za dobre słowo, 

modlitwę i życzliwość, której doświadczamy na co dzień.  

Życzę wszystkim pięknych wakacji, prosząc o opiekę nad całą szkolną społecznością naszą 

patronkę, świętą Joannę Berettę Mollę .  

Do zobaczenia za 68 dni!!  

Marzena Kamuda 

 


