
Poštovani ravnatelju, cijenjeni profesori i dragi kolege maturanti, 

 

izuzetna mi je čast što vam se mogu obratiti s par riječi na kraju naše zajedničke priče. Prije 

svega želim od srca zahvaliti cijelom profesorskom zboru i svim djelatnicima Gimnazije, na 

čelu s ravnateljem, gospodinom Radom Šimičevićem, koji su odigrali važnu ulogu u 

obrazovanju, ali i onome što je još važnije – odgoju nas mladih. Iskreno mogu reći da ste 

povjerenu zadaću obavljali savjesno, strpljivo i predano, uspješno savladavajući pritom sve 

izazove u radu s mladim ljudima. Posebnu zahvalu dugujemo našim razrednicama koje su 

protekle četiri godine nesebično pružale potrebnu nam potporu i pomoć, ali i ruku 

prijateljstva. Naposljetku, ali ne i manju važnu, treba spomenuti i neizmjerno cijeniti podršku 

koju smo bezuvjetno primali od svojih roditelja, obitelji i prijatelja. 

Ovi papiri koje danas ponosno držimo u rukama samo su opipljivi znamen nečega puno 

većeg i važnijeg što iz ove škole nosimo dalje u život – ponajprije stečenog znanja, potrebnog 

iskustva, ali i svih onih trenutaka nakon kojih i zbog kojih danas jesmo to što jesmo – mladi, 

zreli, odgovorni, danas-sutra uspješni ljudi, kako u poslovnom, tako u privatnom životu. 

Nadam se da će nas se naši profesori kao takvih uvijek rado prisjećati. U svoje osobno ime, a 

sigurna sam i u ime svih svojih kolega, mogu reći da će protekle četiri godine zauvijek ostati 

utkane u našim sjećanjima kao razdoblje lijepih uspomena i mladenačkih snova koje ćemo, 

nadam se, vođeni istinskim životnim 

vrijednostima i upravljeni putevima 

čovjekoljublja, mira i ustrajnosti pretvoriti u 

svoju stvarnost. Ono u što sam sigurna je da 

smo zaista naučili što je u životu najvažnije – 

prije svega, biti čovjek.  

Danas, na kraju, pred nama stoji jedan novi 

početak. Iskreno se nadam da ćemo znati 

odabrati pravi put, ispravno postaviti ciljeve, 

ostati vjerni sebi i uvijek hrabro kročiti kroz 

život pazeći da ne idemo maleni ispod 

zvijezda. Od srca čestitam svima na 

postignutim rezultatima, želim da vam život 

pruži obilje radosti, mira i uspjeha te da 

sigurni u svoje sposobnosti budemo spremni 

vlastitim snagama izgraditi bolje hrvatsko 

sutra, sutra kakvo zaslužujemo. Obećajmo 

danas sebi da od toga nećemo odustati.  

Još jednom iskrene čestitke!  

Sretno!                                                                                                

         Marija Vrkić 


