
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 4
Hiacyntowa 69
20-143, Lublin

Numer 8 06/20

Młodości! ty nad poziomy wylatuj
                                                                                                        Adam Mickiewicz, Oda do młodości

Drodzy Absolwenci!

Nadszedł czas rozstania ze szkołą, w której z niewinnych i zagubionych pierwszoklasistów zmieniliście się w
krytycznych i świadomych siebie nastolatków. Dołożyliście kolejną cegiełkę do wspólnej duchowej budowli,
która liczy już ponad sto lat. Jestem pewna, że w Waszych sercach ta szkoła pozostanie na zawsze i nieraz
będziecie wracać pamięcią do przeżytych tu chwil radości, zawartych przyjaźni, fascynacji nauką i wspólnego
odkrywania pasji. Dziękuję Wam za Waszą intensywną pracę, zaangażowanie w życie szkoły, pracę
samorządu uczniowskiego, udział w zawodach sportowych, konkursach i innych przedsięwzięciach. Przed
Wami nowe wyzwania. Życzę Wam siły i wytrwałości, a także odwagi i determinacji w dążeniu do celu. Bądźcie
otwarci i wrażliwi, zasłuchani w siebie i innych. Znajdźcie swoją drogę i idźcie nią z entuzjazmem, ale
pamiętajcie o nas, pamiętajcie, skąd wyruszyliście!

Ewa Momot
Dyrektor Szkoły



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 8 06/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plHiacyntowa

Szanowna Dyrekcjo i Drodzy Nauczyciele! 

To już ostatnie dni naszej edukacji w Szkole Podstawowej nr 4. My ósmoklasiści chcielibyśmy Wam serdecznie
podziękować za te kilka lat, podczas których uczyliśmy się nowych rzeczy, poznawaliśmy świat,
nawiązywaliśmy nowe znajomości i przyjaźnie na całe życie. Mogliśmy rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
poznawać siebie. Dzięki Waszemu wsparciu udało nam się pokonać pełną wzlotów i upadków drogę do
miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Spędziliśmy razem osiem cudownych lat, przechodząc przez młodsze
klasy, gdzie dopiero stawialiśmy pierwsze kroki, aż do klasy ósmej, kończąc naszą przygodę w tej szkole.
Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za Wasze poświęcenie, cierpliwość, akceptację i wsparcie. Atmosfera jaka
panowała w szkole, sympatyczni nauczyciele, wyrozumiała dyrekcja sprawiają, że coraz trudniej przychodzi
nam myśl o tym, że już nie wrócimy do niej jako uczniowie. Wynieśliśmy z niej bardzo dużo i wiele się
nauczyliśmy. Dzisiaj jako młodzież kończąca szkołę podstawową dziękujemy z całego serca i obiecujemy, że
nigdy nie zapomnimy, ile trudu włożyliście w naszą edukację. Szanowna Dyrekcjo i Kochani Nauczyciele,
jeszcze raz dziękujemy!

Weronika Bielak, 8e
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Drodzy Rodzice!

Upłynęło już 8 lat naszej nauki. To były wspaniałe lata, przede wszystkim dzięki wam, Kochani Rodzice.
Dziękujemy za wyrozumiałość. Każdy z nas, uczniów, ma wzloty i upadki. Wspieraliście nas w trudnych
okresach nauki, cierpliwie tłumacząc, nieraz wielokrotnie, zagadnienia na sprawdziany. Pomagaliście w
naszych projektach, zmieniając naukę w przyjemną czynność. Dziękujemy za każde słowo wsparcia, uśmiech,
gdy dostaliśmy pozytywną ocenę. Dziękujemy za dumę w oczach, gdy odbieraliśmy jednego cukierka na Gali
Laureatów. Dziękujemy za zainteresowanie naszym życiem szkolnym. Za pytania "jak było w szkole?", "jak się
czujesz?" i "to w końcu postawiła ci jedynkę czy nie?" . Wszystko co dla nas robicie jest niezwykle ważne.
Jesteście naszymi pierwszymi i najlepszymi nauczycielami. Bardzo Was kochamy i mamy nadzieję, że w
następnych etapach nauki możemy również liczyć na Waszą pomocną dłoń. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Anna Kieliszek, 8a
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Za czym będą tęsknić absolwenci?

Wraz z latem nadszedł czas pożegnań… Ósmoklasiści mówią do
widzenia swojej szkole. Jest to czas podsumowań, podejmowania
ważnych decyzji i jednocześnie rozpoczęcie nowego etapu w edukacji.
Jestem tegoroczną absolwentką Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Lublinie. Już teraz wiem, że to czego doświadczyłam w murach tej
szkoły jest ważnym krokiem w moim rozwoju. Lata spędzone w tym
miejscu będę pamiętać jako czas pracy, ale też miłych momentów
spędzonych z rówieśnikami. Wspólnie pracowaliśmy, aby stać się
osobami, którymi jesteśmy teraz. Wzbogaceni o wiedzę, inaczej
postrzegamy otaczający nas świat, więcej rozumiemy. Oprócz treści
przekazywanych na lekcjach, nauczyliśmy się współpracować, odnosić
się do siebie z szacunkiem i wspólnie rozwiązywać pojawiające się
trudności. Myślę, że wiele relacji nawiązanych w szkole przetrwa, nawet
gdy rozejdziemy się w nowe miejsca. Warto docenić pracę nauczycieli,
którzy włożyli wiele wysiłku w to, aby każdy z nas osiągnął swój
indywidualny sukces. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc,
wyrozumiałość i wsparcie w trudnych momentach. Dziękuję wszystkim,
którzy pomogli mi doświadczyć nowych rzeczy, lepiej poznać świat,
dowiedzieć się co to jest „paralela”, „liczba pi” i adenozynotrifosforan”.
Bogatsza o te doświadczenia mogę podjąć nowe wyzwania. A szkołę
zawsze będę pamiętać, jako start w przygodzie z wiedzą.

Magdalena Wątkowska, 8d

Będę tęsknić za atmosferą, zwłaszcza podczas przerw. Wspólna nauka,
wypytywanie siebie nawzajem, czy nawet samo przebywanie z innymi.
Będzie mi brakowało też wspólnych prac na lekcji, rozmów i wycieczek,
bo w końcu w tej szkole mogłam poznać przyjaciół, z którymi mam
bardzo dobry kontakt, nawet w czasie koronawirusa.

Izabela Wolińska, 8e

Jako uczennica, która przeżyła w naszej szkole aż dziewięć lat, mogę się
wypowiedzieć nieco na temat tego za czym będę tęsknić.W pierwszej
kolejności – za moimi kolegami i koleżankami z mojej, jak i z
równoległych klas. Szczególnie za tymi, z którymi spędziłam czas od
początku do końca szkoły. Nie wyobrażam sobie być w innej klasie i mieć
innych nauczycieli. Każdy z naszych profesorów miał cechy, które
kochaliśmy i te, za którymi nie przepadaliśmy. Jednak chyba każdy miał
chociaż jedno wydarzenie z każdym z nich, które będziemy dobrze
wspominać. Ta ekscytacja podczas występowania w przedstawieniu lub
gdy mieliśmy wycieczki szkolne jest nie do opisania. Nie tylko
edukowaliśmy się, w sensie naukowym, lecz także uczyliśmy się, jak
postępować w życiu i z pewnością stwierdzenie "uczymy się na własnych
błędach" jest w tej sytuacji poprawnie dobrane. Możemy odwiedzać
naszych dawnych nauczycieli już jak będziemy w szkole
ponadpodstawowej, jednak nie będzie to już to samo i te wszystkie
chwile spędzone razem możemy tylko zatrzymać w sercu.

Wiktoria Olszewska, 8d
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"Hiacyntowa"

Nadszedł czas rozstania z klasami
ósmymi, a tym samym z
dotychczasową redakcją gazety.
Pomysł stworzenia gazetki
szkolnej narodził się we wrześniu i
od października "Hiacyntowa"
ukazywała się regularnie, nawet
mimo epidemii i zdalnego
nauczania. Dzięki wsparciu
rodziców, oprócz wydania online,
pojawiło się także wydanie
papierowe. Udało się wydać 8
numerów, zaprosić do współpracy
uczniów różnych klas, od IV do
VIII, a także nauczycieli. Pojawiały
się relacje ze szkolnych wydarzeń,
kalendarium, artykuły, recenzje,
przepisy, wiersze, prace
plastyczne i inne. 
Redaktorem naczelnym była
Weronika Bielak, której serdecznie
dziękuję za jej zapał,
zaangażowanie i niezawodność.
Za pracę w redakcji dziękuję: Ani
Kieliszek, Weronice Marszyckiej,
Oli Skoczylas, Wiktorii Olszewskiej
i Patrycji Ostrowskiej, która jest też
autorką pięknego logo gazety.
To był wspaniały czas tworzenia i
wspólnego działania. Dziękuję za
Wasze twórcze pomysły, pasję i
kreatywność. Dziękuję też
wszystkim, którzy nadesłali swoje
teksty i inne prace.
Oczywiście nie zamykamy gazety,
ale będziemy od września
kompletować nową redakcję.
Zapraszam!

Ewa Wiorko
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