Pożegnanie maturzystów 2018r.
W dniu 27.04.2018r. w ZSSChiO odbyła się uroczystość pożegnania maturzystów.
Szkołę ukończyli uczniowie następujących klas:
kl. III LO – wychowawca Bernadetta Chrzan
kl. IV Thk – wychowawca Joanna Stępień
kl. IV Tż – wychowawca Stanisława Makarowska
kl. IV aTf – wychowawca Anna Kędziera – Bąk
Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele Ojców Reformatów.
Następnie odbyło się spotkanie w sali gimnastycznej. Podczas uroczystości
przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor mgr inż. Dorota Wierzbińska – Dubaj.
W imieniu maturzystów głos zabrali Wiktoria Maczuga z kl. IV aTf i Maciej Pajda
z kl. III LO. Podziękowali oni Dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i kolegom za
lata spędzone wspólnie w naszej szkole. Wyrazem wdzięczność były piękne kwiaty
wręczone Dyrekcji przez absolwentów. Kolejne przemówienie wygłosiła
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Monika Rusinek z kl. II LO wraz z Julią
Siry – członkiem SU z kl. I kTf. Uczennice podziękowały starszym kolegom za ich
obecność w szkole i życzyły powodzenia w dorosłym życiu. Następnie wręczyły
przewodniczącym klas maturalnych pamiątkowe długopisy, aby przyniosły im
szczęście na maturze.
W kolejnej części uroczystości Pani Dyrektor wręczyła maturzystom, którzy
osiągnęli najwyższe średnie ocen, pamiątkowe statuetki oraz świadectwa
z wyróżnieniem. Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.
Wyróżnieni statuetkami zostali absolwenci:
kl. III LO – Patrycja Hałys, Anna Mac, Sylwia Kuca, Katarzyna Stanik;
kl. IV Thk – Mateusz Lasota;
kl. IV Tż – Anita Chmielecka, Karolina Drzymała;
kl. IV aTf – Karolina Cwynar, Karolina Piestrak, Izabela Surmiak, Patrycja Olech,
Wiktoria Maczuga, Aleksandra Chamik.

Pani Dyrektor wręczyła również specjalne nagrody Adamowi Czyrnemu z kl. IV Tż
za pomoc przy obsłudze sprzętu multimedialnego w szkole oraz Maciejowi Pajdzie
z kl. III LO za aktywną pracę w SU i wzorową organizację balu studniówkowego.
Po zakończeniu części oficjalnej, zebrani w sali gimnastycznej obejrzeli
program artystyczny w wykonaniu uczniów młodszych klas. Wiersze recytowali:
Monika Rusinek, Łucja Piestrak z kl. II LO, Agata Gut, Sandra Czepiel, Wiktor
Kuras z kl. I kTf. Piękne nastrojowe piosenki wykonali uczniowie: Kinga Parzyszek –
kl. IkTf, Przemysław Bryksa – kl. I kc, Bartłomiej Telesz – kl. II cw. Uczestnicy
uroczystości obejrzeli też prezentację ze zdjęciami uczniów czterech klas
maturalnych. Następnie maturzyści rozeszli się do sal lekcyjnych, w których
otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i nagrody książkowe. Te wzruszające
chwile pozostaną zapewne na zawsze w ich pamięci. Okazje do ponownych
spotkań pojawią się przy kolejnych jubileuszach szkoły i zjazdach absolwentów.
Program artystyczny przygotowały nauczycielki języka polskiego: Agnieszka
Sęk i Hanna Wojciechowska – Kiwior.
Opracowanie: Agnieszka Sęk

