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A było to tak niedawno…. Wrzesień 2017r. 

Nieopierzeni   gimnazjaliści

Pukali do drzwi szkoły…



Pierwszy dzwonek



Szkoła w oczach ucznia!



Szkoła i dyrekcja spoko…



Ale wychowawczynie…

Jeśli kapelusz mówi o 

charakterze, to ja 

dziękuję!

To się nazywa 

zawodowiec!

1

Magdalena Szulc - zawodowiec

Nasze  pierwsze wrażenia1 TAK



Kolejna…

Młoda, może dopiero 

zaczyna, jak my? 

Może się nie zorientuje, 

że choć matma królową 

nauk, to zdecydowanie 

nie naszą!

2

Monika Kusiak-Wielądek 
matematyczka

Nasze  pierwsze wrażenia1 TO/TOŚ



I następna…

Czyli już wiadomo – na 

pewno ma dobrą 

pamięć. Te wszystkie 

daty, nazwiska, 

wydarzenia… 

Nie wygląda to dobrze!

3

Magdalena Chomicka - historyczka

Nasze  pierwsze wrażenia1 aTW



Ostatnia…

Ale fart! Na pewno uwagi 

o zachowaniu wysmaruje 

do starych piękną 

polszczyzną, a nawet 

trzynastozgłoskowcem!

A jak ochrzani, to pewnie 

nawet nie zrozumiemy!

4

Magdalena Cupryjak-Puchała
polonistka

Nasze  pierwsze wrażenia1 bTW



Uczniowie w oczach nauczycieli



Tacy byliście… nowi

Nasze  wrażenia



Tak dużo chcieliście się nauczyć…

Ty, kumasz to?



Byliście skłonni do wielu poświęceń…



Pracowici i ambitni…



Rozwijaliście swoje zainteresowania



Uczyliście się… niekiedy…  



Byliście naszą dumą i radością…



Czasem myśleliśmy, że wybrany przez Was zawód 
to błąd, że macie inne priorytety… ☺



Ale dorastaliście…



na naszych oczach



Tworzyliście rzeczywistość wokół nas



Rozwijaliście się 



Wspólnie przeżywaliśmy ważne wydarzenia, 
czasem świętowaliśmy na poważnie…



… i z przymrużeniem oka



Niektórzy ciężko pracowali



I zdobyli tytuł technika!



Przeszliście metamorfozę…



Aż przed Wami już tylko...



Kochani Wychowankowie,
pozwólcie, że z troski o wyniki Waszych 

egzaminów, opowiemy Wam trochę 
o maturze…







A potem?





Myślicie, że w szkole było trudno?
No to uważajcie… 

Teraz się dopiero zacznie!

STUDIA? PRACA?
JAKIE? JAKA?

MIEĆ? BYĆ?

czy



Życzymy więc:

świetnych kwalifikacji, 
a dzięki nim 

satysfakcji i wielkich pieniędzy!



OPTYMIZMU ze szczyptą REALIZMU
MARZEŃ – i wiary w ich realizację;

WYTRWAŁOŚCI w dążeniu do nich

i SZCZĘŚCIA!!



Podziękowania od Absolwentów

Szanowna Pani Dyrektor, Kochani Wychowawcy, Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy!

Dzisiaj spotykamy się po raz ostatni jako uczniowie tej szkoły. Przychodząc tu cztery lata temu na pewno
każdy miał inne wyobrażenia i uczucia o tym, co nas miało spotkać. Dziś patrząc wstecz, bez wątpienia możemy
powiedzieć, że pozostawiamy tu wiele przyjemnych wspomnień i pozytywnych przeżyć.

Nasze dzisiejsze spotkanie, mimo że online, jest oficjalnie już ostatnim w takim gronie. Za chwilę
otrzymamy świadectwa ukończenia szkoły i staniemy się jej absolwentami. Zapewne wielu z nas już się nie spotka, każdy
pójdzie w swoją stronę. Ale bez wątpienia każdy będzie wracał wspomnieniami na Bełską, do murów tej szkoły, do lekcji,
do sprawdzianów, do meczów, zajęć praktycznych i do Was Nauczyciele, którzy tak wiele od nas wymagaliście, abyśmy
zrozumieli, że to pozwoli nam od dziś spełniać marzenia.

Jest to dla mnie zaszczyt, że to właśnie ja mogę, w imieniu wszystkich kończących szkołę czwartoklasistów,
podziękować - za trud, który wkładaliście w naszą edukację, za niegasnąca cierpliwość i życzliwość. Szczególnie cenne
wspomnienia dla nas są te, które wiążą się ze spełnieniem marzeń. W sferze marzeń, corocznie, spełnialiśmy te o
najlepszych wynikach na świadectwie szkolnym.
Wiele z marzeń spełniało się dzięki Tym, dla których Bełska jest, była i będzie najważniejszym miejscem, w którym
kształtują się charaktery nas młodych, rozwija się zainteresowania, hart ducha, zawiązuje się przyjaźnie.
Dziś spełniamy kolejne wspólne marzenie – ukończenie czteroletniej nauki w Technikum Ogrodniczym.

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele, dzieliliście się z nami rzeczami najcenniejszymi –
wiedzą jaką posiadacie, umiejętnością rozwiązywania różnych spraw, nauką systematyczności i punktualności.
W imieniu absolwentów składamy Wam najserdeczniejsze życzenia; dalszej wytrwałości, sukcesów zawodowych,
powrotu do szkoły stacjonarnej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych radości w pracy.
Przychodzi taki czas w życiu każdego, gdy musimy powiedzieć „do widzenia” naszym towarzyszom nauki. Nagle dziś
dostrzegamy, jak długą drogę przebyliśmy, co dało nam siłę by być tu, gdzie jesteśmy obecnie.
Po latach ciężkiej i wytrwałej nauki nasza szkolna droga dobiegła końca. Przed niektórymi z nas matura, przed innymi
praca. Nie zabraknie ważnych życiowych decyzji w dorosłym, samodzielnym życiu, do którego Wy, Drodzy Nauczyciele,
staraliście się nas przygotować.

Mamy nadzieję, że każdy z nas da sobie radę w nowym środowisku, jakie na niego czeka. Mamy nadzieję,
że szkoła, którą właśnie kończymy, będzie dumna z takich absolwentów jak my!

Absolwenci 2020/2021



Życzenia od Wychowawczyń

Drodzy Absolwenci, nasi Wychowankowie!

Dzisiaj po raz ostatni możemy o Was powiedzieć klasa 4tak, 4to/toś, 4atw, 4btw.

Jeszcze przez miesiąc, może dwa będziemy wspólnie żyć tymi samymi sprawami - egzaminami
maturalnymi, wspomnieniami, być może jeszcze przez jakiś czas będziemy kontaktować się, tak po
prostu, z przyzwyczajenia, przez smsy, messengery. Być może jeszcze niektórzy, jak co rano, wejdą na
Librusa by sprawdzić „co w trawie piszczy” 😊 Bo trudno z dnia na dzień wyzbyć się nawyków,
którymi kierowaliśmy się przez ostatnie lata. Potem nasze drogi rozejdą się, a szkoła, którą właśnie
kończycie, pozostanie już tylko wspomnieniem. Wspomnienia będą różne. Tym, którzy zdobywanie
wiedzy potraktowali jako poważne zadanie, szkoła będzie kojarzyć się z wytężoną pracą, ale i radością z
uzyskiwanych wyników. Ci, którzy wychodzili z założenia, że czas szkoły średniej to najpiękniejsze dni
w życiu i trzeba się nimi cieszyć, a obowiązki szkolne odkładali na później, będą wspominali chwile
niepewności przed sprawdzianami.

Myślę jednak, że Bełska będzie się również kojarzyć Wam ze spotkaniami klasowymi, z radością, z
przyjazną atmosferą, z kolegami i koleżankami, których tu poznaliście, z nauczycielami, którzy usiłowali
Was czegoś nauczyć i mam nadzieję, że z wychowawczyniami, które starały się Wam doradzać,
wskazywać drogę, które próbowały Was wysłuchać, wspierać i dopingować wtedy, kiedy tego
najbardziej potrzebowaliście.

Ten dzień to początek Waszego dorosłego życia. Życia, które czasem jest ciekawe, szczęśliwe, ale bywa
również trudne i wymagające.

W imieniu wszystkich wychowawczyń życzę Wam, aby to przejście w dorosłe życie było dla Was
pozytywnym doświadczeniem, żeby wszystkie Wasze plany i marzenia zrealizowały się. Byście odnaleźli
to, co da Wam szczęście, gdziekolwiek ono jest i jakkolwiek się nazywa.



I TO JUŻ KONIEC SZKOŁY!


