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Absolwenci rocznik 2021 o nas – SP 73… 
 

JACEK 

Najmilej wspominam początek klasy 4, kiedy byłem w gronie nowych kolegów 
i koleżanek. Zawsze będę wspominał te chwile. Jest tutaj dużo wspaniałych 
nauczycieli – pani Paulina, pani Katarzyna, pani Dorota, pani Joasia, pan Ryszard.  

Za kilkadziesiąt dni odbędzie się słodko – gorzki koniec mojej historii w tej szkole. 
Słodki – ze względu na nową szkołę i nowych znajomych. Gorzki – ze względu na 
moich nauczycieli i wspomnienia, które tu zostawiam. 

 

AGATA 

Dziewięć lat w tej szkole były dla mnie cudownym czasem. Mam bardzo dobre 
wspomnienia związane ze szkołą. Pamiętam nadal dzień, w którym przyszłam na 
pierwsze zajęcia. Czasami nie dowierzam, że tyle czasu minęło od tego zdarzenia. 
Najlepiej wspominam klasy 3 – 8, ponieważ wtedy wzmocniłam kontakt z osobami, 
które są lub były w naszej szkole. Przez tyle czasu zyskałam znajomości na wiele 
długich lat.  

Mam bardzo dużo wspomnień, które powodują, że to miejsce darzę sentymentem. 
Będzie mi bardzo brakowało wszystkich nauczycieli, kolegów i koleżanek z klasy oraz 
atmosfery panującej w tej placówce. Na pewno jeszcze nie raz odwiedzę to miejsce 

 

JAKUB 

W mojej szkole najbardziej lubiłem atmosferę oraz ludzi. Rówieśnicy byli przyjaźni 
oraz życzliwi. Nauczyciele – profesjonalni, a przy tym nie byli sztywniakami.  

Oczywiście wśród rówieśników oraz nauczycieli znajdowały się wyjątki, ale nie były 
one tak widoczne jak reszta. Sam budynek nie był najnowocześniejszy ani najlepiej 
wyposażony, ale miał swój urok, który sprawiał, że lubiłem do niego chodzić. Z samą 
szkołą nie kojarzę złych wspomnień, poza po prostu złymi dniami.  

Zapamiętam możliwość rozmawiania z nauczycielami w życzliwej atmosferze na 
każdy temat. Z pewnością ta szkoła nie jest idealna, ale jestem pewny, że nie 
zmieniłbym jej na żadną inną. 
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ALEKSANDER 

Ach, szkoła podstawowa. Osiem lat chodzenia do tego samego budynku, robienia 
tego samego i oglądanie tych samych ludzi, chcesz tego czy nie. A jednak nie było 
tak źle. Klasy od pierwszej do trzeciej wspominam raczej miło, kolejne klasy 
wspominam trochę gorzej.  

Skupmy się na pozytywach, prawda? No więc, poznałem kilku przyjaciół, z którymi 
teraz często spędzam czas. Dzięki pracom domowym poznałem jaką moc umilania 
czasu ma muzyka. Nauczyłem się wiele przydatnych rzeczy w różnych dziedzinach 
nauki. Poznałem wielu świetnych pedagogów. No i chyba najważniejsze dla mnie: 
poznałem moją pierwszą miłość. Podsumowując - nie było aż tak źle. Oczywiście 
niektórzy nauczyciele nie zawsze byli przeze mnie lubiani i dochodziło do różnych 
incydentów, ale jednak spędziłem tam dużo miłych chwil, które zapamiętam. 
Dziękuję wszystkim 

 

ANNA 

Bardzo dobrze pamiętam mój pierwszy dzień w szkole, a jednocześnie trzeci dzień 
pobytu w Polsce. Był to ciężki dzień, nie znałam języka polskiego, nie rozumiałam 
czego inni ode mnie chcą, skończyło się na płaczu i frustracji. W pierwszych 
miesiącach każdy dzień kończył się płaczem, a rozpoczynał słowami: „Nie chcę iść 
do szkoły!”.  

Lecz ten okres dosyć szybko minął, języka nauczyłam się bardzo szybko, znalazłam 
przyjaciół i wszystko zaczęło się układać. Czas od pierwszej do trzeciej klasy 
wspominam bardzo miło. Gdy nadszedł czas przejścia do czwartej klasy, nowe 
obowiązki, nowe przedmioty, nowi ludzie, byłam przerażona. Tym bardziej, że 
dostałam się do klasy sportowej. W czwartej klasie zostaliśmy złączeni z trzech 
różnych klas. Jedną z tych nieznajomych była Kinga, która jest moją teraźniejszą 
przyjaciółką. Na szczęście nasza nowa wychowawczyni okazała się najlepszą 
wychowawczynią, jaką mogliśmy sobie wymarzyć. Pierwsze tygodnie czwartej klasy 
spędziliśmy na integracji. Z każdym dniem tworzyliśmy coraz to silniejszą więź, teraz 
po tylu latach można powiedzieć, nie wyobrażamy sobie szkoły bez siebie nawzajem.  

W czwartej klasie po raz pierwszy zetknęliśmy się z unihokejem i teraz gdy 
przypominam sobie swoje początki, współczuję trenerom, którzy kształtowali nasz 
charakter i nas wspierali. Mam nadzieję, że teraz są z nas dumni, bo w swojej 
karierze mamy dużo osiągnięć, chociaż nie obyło się bez porażek. Chociaż może to 
i dobrze... 

Z naszą wychowawczynią, panią Iwoną, mam bardzo dużo wspomnień i tych 
dobrych i złych. Było mnóstwo wycieczek i wyjazdów, ale też sporo klasowych 
konfliktów i kłótni, ale one na dłuższą metę, łączyły nas jeszcze bardziej. 

Te piękne lata spędzone w naszej szkole będę wspominać do końca życia 

 


