Drodzy Maturzyści

Dziś dzień zakończenia roku klas maturalnych Technikum nr 1 w Myszkowie,
żegnamy Was z radością, że pomyślnie kończycie edukację, ale i ze smutkiem, bo nadszedł
czas rozstania...Niestety w czasie pandemii nie możemy się wszyscy spotkać na nowej hali
sportowej z Wami, dlatego pragniemy Wam podziękować za wspólnie spędzone chwile
w naszej wspaniałej szkole. Każdy z Was zostawił tu cząstkę siebie. Dziś formalnie
opuszczacie mury tej szkoły, Waszych Wychowawców, Nauczycieli, Koleżanki i Kolegów,
Wasze wspomnienia, radości jak i smutki, bo każde wydarzenie jest potrzebne - bez względu
czy dobre czy złe, uczy nas wyciągania wniosków oraz właściwego postępowania. Nie
jesteście już tymi samymi osobami, które przed czteroma laty rozpoczynali naukę w tej
szkole. To tutaj dojrzewaliście, Wychowawcy i Nauczyciele troszczyli się o Was i wspierali
w edukacji, w rozwoju pasji, ale i Waszych problemach, przygotowując Was do życia.
Teraz nadszedł czas, by obrać własną drogę w życiu, przed Wami egzaminy
maturalne, życzymy Wam tradycyjnie ,,połamania piór", trzymamy kciuki za pomyślne
zdanie egzaminów, tych właściwych wyborów, spełnienia marzeń, dostania się na studia
lub znalezienia pracy dającej satysfakcję. Tak jak w piosence ,,Do kołyski" zespołu Dżem,
znajdźcie swoją drogę w życiu -''Idź własną drogą bo w tym cały sens, istnienia żeby umieć
żyć." ,,Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam."

Podziękowania
Do historii przejdą nasi przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którym
dziękujemy za współpracę. Szczególnie zasłużone podziękowania dla tegorocznego Zastępcy
Przewodniczącej Adriana Boronia za cztery lata aktywnej działalności w Samorządzie
Uczniowskim. Adrianie swoim postępowaniem dawałeś wzorowy przykład przedstawiciela
naszej szkoły, który zawsze rzetelnie i z troski o naszą szkołę wypełniałeś swoje obowiązki,
pełniąc tak odpowiedzialne stanowisko. Jesteś chlubą i dumą tej szkoły, gdyż oprócz
wzorowego i kulturalnego zachowania równocześnie osiągałeś ogromne sukcesy edukacyjne,
które zapiszą się w naszej pamięci. Adrian otrzymuje nagrodę statuetkę oraz pamiątkowy
długopis. Niech Ci się spełnią wszystkie marzenia!

tego życzy
Samorząd Uczniowski z Opiekunami

