
Podziękowania od Rodziców i dzieci z grupy 0 „B” 

„Pożegnanie to czas rozważań i refleksji – smutny, ale jak wiele wnoszący w życie 

każdego człowieka, gorzki – ale nieunikniony.”                                                         

Współpraca z Panią Dyrektor mgr Haliną Lechowską była dla nas zaszczytem                                   

i wyróżnieniem. To dzięki Pani Przedszkole stało się drugim domem dla naszych dzieci. Był 

to dom bezpieczny i bardzo ciepły. W domu tym czekała Pani dyrektor, czasami szczęśliwa                   

i uśmiechnięta, czasami czymś bardzo zatroskana, ale zawsze pozytywnie nastawiona do 

wszystkich. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że nasze dzieci już od czterech lat dreptały 

ścieżkami Lubocheńskiego Przedszkola.  

Chcielibyśmy z całego serca podziękować za dar największy – za najwspanialszego pedagoga 

jakim obdarzyła Pani nasze pociechy, za Panią mgr Barbarę Świderek. Dziękujemy. 

 I tu słowa same cisną się dalej, by dziękować, za trud i serce jakie włożyła Pani, Pani 

Basiu w wychowanie naszych dzieci. Dziękujemy za wysiłek, za uśmiech, mimo pewnie 

wielu trudnych dni. Za każde dobre słowo, za taką dobrą energię już od samego rana, że 

przyjemnie było przekraczać próg przedszkola.  

Dziękujemy za wszystkie dni, które razem wspólnie przeżyliśmy. Za trud pracy włożony                    

w przygotowanie naszych dzieci do wszystkich uroczystości, za wzruszające Dni Mamy                     

i Taty, które długo będziemy wspominać. Za wszystkie gorsze dni naszych dzieci, w których 

Pani wsparcie było nieocenione i za te dobre dni, w których cieszyła się Pani ich szczęściem. 

Teraz wiemy, że nasze dzieci są gotowe, by stawiać czoła nowym wyzwaniom jakie niesie za 

sobą podróż do pierwszej klasy.  

Dzisiaj trudno sobie nawet wyobrazić, że nie będzie Pani wśród naszych dzieci.  Ogromnie 

żałujemy, ze czas tak szybko mija. W naszych sercach pozostawiła Pani wiele radości                        

i uśmiechów, które pozostaną na zawsze  w pamięci naszych dzieci i nas  rodziców.  

Życzymy wielu wspaniałych grup przedszkolnych, którym będzie dane poznawać świat                      

z Panią, wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Raz jeszcze dziękujemy                                  

i ściskamy ;* 

  Dziękujemy Pani Ani Kwiatkowskiej, bo  co by było, gdyby nie nasza pani Ania. 

Anioł naszej grupy, tylko taki bez skrzydeł.  

Jesteśmy wdzięczni za każdą poświęconą chwilę, za każdy uśmiech, dobrą radę i nieustające 

pochwały. Za ogromne wsparcie, wskazywanie właściwej drogi.  

 Podziękowania składamy również na ręce pozostałych członków Rady Pedagogicznej, 

a w szczególności:                                                                                                                   

Pani Dorocie Krysakowskiej za czas spędzony z naszymi dziećmi w grupie 4 – latków;  

Paniom Katechetkom: Marzence Małek, Annie Krześlak – Popłońskiej, Teresie Rek za 

interesujące lekcje religii; 

Pani Renacie Golińskiej za ciekawe zajęcia i zabawy w języku angielskim; 

Pani Dominice Karp i Ewie Goliat za gimnastykę buzi i języka. 

Wszystkim paniom, które przyczyniły się do rozwoju naszych dzieci na początku ich 

drogi przedszkolnej. Wówczas potrzeba było najwięcej miłości i zrozumienia, którą nasze 

dzieci jak i my rodzice otrzymaliśmy. Dziękujemy Pani Małgorzacie Goliat, Natalii 

Stanisławskiej i Ewelinie Szczepaniak.  

Dziękujemy Pani Katarzynie Jagiełło i Pani Renacie Olczak za opiekę nad naszymi 

pociechami, za wspólne zabawy i mile spędzony czas. 



Dziękujemy całej Obsłudze Przedszkola, Paniom Sprzątaczkom, za to, że dbały                   

o czystość sal naszych dzieci i ich samych,  przepraszamy, że tak lubiły farby, stemple                       

i plastelinę.                                                                                                                               

Dziękujemy również Paniom ze stołówki za smaczne posiłki i ciepłe słówka. 

Zostawiliście ślad w naszych sercach, który pozostanie w nich na długo.  Będziemy                  

o Was długo pamiętać, dlatego nie mówimy żegnajcie, lecz do zobaczenia.  

Wdzięczne dzieci z rodzicami z grupy 0”B” 

 

 


