
Pożegnanie klas maturalnych 

 

 Kwiecień - dla trzecioklasistów ostatni miesiąc ciężkiej,  intensywnej 

nauki przed egzaminem maturalnym, a dla nauczycieli miesiąc, w którym 

kolejny rocznik maturzystów żegna się ze szkołą, z wychowawcami, 

nauczycielami, kolegami i koleżankami. 

W tym roku dzień zakończenia dla klas trzecich przypadł na 28 kwietnia. Cała 

społeczność szkolna zgromadziła się na hali, by pożegnać kolejny rocznik 

abiturientów. Sztandar szkoły i uroczyste stroje podkreślały dodatkowo 

podniosłość chwili. Przyszedł moment na podsumowanie ostatnich 32 miesięcy. 

 Przemówienie do absolwentów skierowała p. Dyrektor Jolanta Tomczyk 

życząc im wielu sukcesów, szczęścia i spełnienia w życiu we wszystkich jego 

wymiarach. W imieniu rodziców ciepłe słowa pożegnania wygłosiła 

przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Dobrowolska. Wychowawcy klas 

trzecich - p. Aldona Omen-Wrzesińska, Jolanta Pawłowska i Hubert Rauch 

podkreślili, że nasi abiturienci zawsze będą częścią naszej społeczności, częścią 

historii tej Szkoły.  Niech nigdy nie zapominają o swojej Szkole, nauczycielach i 

odwiedzają jej mury po latach. 

 Miłym akcentem tego dnia było wystąpienie przedstawicieli tegorocznych 

uczniów klas maturalnych: Adama Przyborka, Kingi Góreckiej, Mikołaja 



Dobrowolskiego i Patryka Sułka. W pożegnalnym przemówieniu przyznali oni, 

że w ciągu ostatnich trzech lat zdarzały się różne chwile. Były sukcesy – te małe 

i te wielkie, były też problemy, a nawet wagary, bo „coś z szaleństwa jest    w 

młodości”, ale pozostają wdzięczni nauczycielom i wychowawcom za to, że 

wpajali im prostą prawdę: „Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia”, że 

wspierali ich i mobilizowali do pracy. Słowom wdzięczności w tym dniu chyba 

nie było końca, a zewnętrznym wyrazem tego były upominki wręczone przez 

absolwentów dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom. 

 Społeczność szkolna pożegnała tegorocznych trzecioklasistów równie 

serdecznie słowem, krótkim programem artystycznym. Drugoklasiści wręczyli 

swoim starszym kolegom i koleżankom drobne upominki - pendrivy.  

Uroczystość dobiegła końca.  

I znów uświadamiamy sobie, że życiu wszystko nieustannie podlega zmianie, 

coś się kończy, a zaczyna nowe. 

 Pozostaje raz jeszcze życzyć wszystkim naszym maturzystom: 

wytrwałości, sukcesów i powodzenia! 
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