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Szanowna Dani (Dyrektor, nauczyciele, absolwenci i uczniowie, cieszę się razem 
z  ‘Wami z  okazji pięknego jubileuszu N aszej szkody, (przez czas istnienia i funkcjonowania szkody sporo 
się zmienido w  naszej Ojczyźnie, wiele się wydarzydo przez te 40 dat w  historii Dolski Cztery dekady, 
a żyjmy w  całkiem innej rzeczywistości.

P)da Szkody Podstawowej nr 7 imienia Jana 'Karnowskiego w  Chojnicach, to wielki dzień. Dzień 
40- dęcia istnienia szkody, dzień, w  którym jesteście dumni z  miejsca, w  którym pracujecie, uczycie się, 
poznajecie pierwsze ditery, dziadania matematyczne, zdobywacie wiedzę o Podsce, świecie. W asza szkoda to 
miejsce, gdzie zauńązują się pierwsze przyjaźnie, które nierzadko trwają cade życie. Lata nauki 1 czas 
spędzony w  szkole podstawowej pamięta się do końca życia, wspomina się z  ogromnym sentymentem, 
a nierzadko i tęsknotą za dzieciństwem, za beztroską, za tym, co ju ż  minędo, a brydo piękne.

Szanowna Pani Dyrektor, szanowni nauczyciele, życzę Wam wytrwadości w  trudnej pracy 
nauczyciedi, pedagogów, wychowawców. Wiem jak, ciężką, wymagająca, ade przede wszystkim  
odpowiedzialna jest ta praca. W asz patron- Jan Karnowski może być wzorem do naśladowana dda nas 
wszystkich, wielki orędownik, samokształcenia, patriota działający w  tajnym kole filom atów, oddany 
urzędnik,państwowy, poeta, ade przede wszystkim  badacz, regionalista. D bał o to, żeby tradycja, kultura 
i historia kaszubską nie zginęły. Ta dbałość o pamięć o poprzednich pokoleniach powinna łączyć nas 
wszystkich.

Swoje życzenia kieruję również do pracowników administracji i obsługi, W asza praca często 
niedoceniania i zapominana, jest bardzo ważna, to dzięki Wam szkoda jest zawsze przygotowana 
na przyjęcie uczniów.

Wam drodzy uczniowie, życzę tylko dobrych wspomnień związanych z  W aszą pierwszą szkodą, 
szkodą, k}óra ma ju ż  40 dat. Życzę Wam jak, najlepszych wyborów na ścieżce edukacyjnej 
i zawodowej, których szkoda podstawowa jest początkiem. (Bieżcie przykład z  najlepszych, doskonalcie się, 
szanujcie innych i pamiętajcie o poprzednich pokoleniach.


