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Zakończenie roku klas IV 

                                                              Drodzy Absolwenci! 
 

 
Rok szkolny 2020/21 w kalendarium historii Szkoły zostanie zapamiętany jako najcichszy, 

najbardziej domowy i onlinowy. Co prawda rozpoczął się w budynku naszego Zespołu Szkół,   

ale bez uroczystej inauguracji, akademii i beztroskiego dzielenia się wrażeniami z wakacji. Radość 

powrotu przysłonił cień trwającej pandemii, a co za tym idzie – koniecznych obostrzeń. Kolejny 

miesiąc przyniósł zaostrzenie reżimu i zajęcia online. Konieczne stało się odwołanie imprez 

szkolnych, wycieczek, a w konsekwencji nawet studniówki. Wiem, że nie ma osoby wśród Was, 

która nie żałowałaby magii przedstudniówkowych przygotowań i wyjątkowego balu, który  

w Naszej Szkole zawsze jest niezapomniany. Z drugiej jednak strony utraconą radość zabawy 

rekompensuje radość z faktu, że wszyscy w zdrowiu doczekaliście  dnia zakończenia Szkoły. 

Popatrzcie na siebie, jak na zwycięzców, którzy przetrwali trudny czas i zaczynają dorosłe życie 

wzmocnieni  i wewnętrznie bogatsi. Adam Asnych w znanym wierszu: Miejcie nadzieję” napomina:  

„Przestańmy własną pieścić się boleścią, Przestańmy ciągłym lamentem się poić!...” 

Powyższe słowa akcentują konieczność samozaparcia, wypracowania wewnętrznej dyscypliny  

i wyciągania wniosków z sytuacji trudnych.  

Drodzy Absolwenci, dziękuję za wspólnie spędzone chwile, wyjątkowe wydarzenia, które stały się 

Waszym udziałem, jak choćby niezapomniany Jubileusz 40-lecia naszego Zespołu Szkół. Dziękuję 

za czas, który  poświęciliście Szkole i jej promocji, za Wasze inicjatywy i zaangażowanie… o tym 

wszystkim pamiętam i doceniam. 

Dziękuję Waszym Wychowawcom, za starania, troskę i zaangażowanie, za słowa wsparcia, 

których Wam nie szczędzili i napomnienia, które po matczynemu nieraz padały. Intencja zawsze 

była jedna: pomóc, przekonać  ku wartościom i motywować!  

W Dniu zakończenia roku szkolnego żegna Was cała Społeczność Szkolna, a uczniowie klas - IIIb 

i IIId wraz ze swoimi wychowawcami przekazują Wam upominki, by pamięć o dniach spędzonych 

w szkole powracała. 

 PAMIĘTAJCIE! 

Byliście naszymi uczniami , jesteście naszą chlubą i częścią historii Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu. 

POWODZENIA DRODZY ABSOLWENCI! 

 
Dyrektor Szkoły - Marida Zoń 
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