
                                       Pożegnanie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego    
                                   Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, 25 kwietnia 2014 r.  

 

 
 
 
 
 

 
W piątkowe przedpołudnie w auli szkolnej 

odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród wyróżniającym się uczniom 

klas trzecich LO Nr XVII im. A. Osieckiej, 
którą prowadzili uczniowie pierwszej klasy 1F 

Katarzyna Helbik i  Jakub Burzyński   
 
 

 
 

 
Pan dyrektor Roman Kowalczyk skierował do młodzieży słowa zachęty i wsparcia, posiłkując 
się przy tym łacińskimi sentencjami; jedno z nich: „Vive , ama, fructum carpe!” ( Żyj, kochaj, 
zbieraj owoce!).  Przewodniczący  Rady Rodziców pan Mariusz Ziółkowski  przekazał 
życzenia bardzo dobrych wyników na maturze oraz wskazówki na przyszłe wybory i życie  
w ogóle, zapewniając jednocześnie o wszelakiej pomocy ze strony rodziców. 

 

  
 
Cie 

 



Słowa pożegnania i otuchy na czas 
egzaminów oraz kilka rad 

przekazali przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego

Weronika Burszta
i Krzysztof Koczan

 
 
 
         W części artystycznej wysłuchali

          szkolnego chóru pod dyrekcj
          pani Magdaleny Lipskiej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawiciele Maturzystów: Dominika Mrozek
Kopeć i Sebastian Niekrasz z kl. 3E
Wychowawcom, Nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i wszelk

                     Sebastian                              Marcelina                           Dominika

egnania i otuchy na czas 
egzaminów oraz kilka rad i życzeń 

przedstawiciele  
du Uczniowskiego  

Weronika Burszta z kl. 1E  
Krzysztof Koczan z kl. 1C.  

ci artystycznej wysłuchaliśmy 
szkolnego chóru pod dyrekcją  

Magdaleny Lipskiej 

 

Dominika Mrozek i Piotr Mania z kl. 3
z kl. 3E w pięknych słowach podziękowali panu Dyrektorowi, 

Wychowawcom, Nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i wszelką

bastian                              Marcelina                           Dominika                                         
 
 

z kl. 3A oraz Marcelina 
kowali panu Dyrektorowi, 

Wychowawcom, Nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i wszelką pomoc w ich rozwoju.  

 
                                        Piotr 



Następnie uhonorowani zostali 

Nagrodę i gratulacje otrzymał
EDYTA KOWALSKA

uczennica klasy humanistycznej
która 

najwyższą średnią ocen
na świadectwie ukończenia szkoły

 (z trzech lat nauki)
oraz drugą średnią 5,0 w klasie 

 
 
 

              
 
                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nagrodę i gratulacje otrzymał

PAULINA ŁOPATKA 
uczennica klasy z rozszerzonym 

językiem niemieckim,
która uzyskała najwyższą średni

ocen 5,22 w trzeciej klasie 
oraz drugą średnią 4,87

świadectwie ukończenia szkoły 

pnie uhonorowani zostali Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i gratulacje otrzymała 
KOWALSKA   
humanistycznej,  

 uzyskała  
ocen- 4,93 

czenia szkoły  
(z trzech lat nauki)  

klasie trzeciej  
 

i gratulacje otrzymała 
PAULINA ŁOPATKA 

z rozszerzonym  
zykiem niemieckim,  

średnią 
w trzeciej klasie  

87 na 
czenia szkoły  

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. 

 



Najwyższą średnią ocen na świadectwie uko
- absolwentka klasy humanistycznej 

 

                                 
 

- absolwentka klasy biologiczno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- absolwent klasy biologiczno
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

świadectwie ukończenia szkoły uzyskali równie
absolwentka klasy humanistycznej  DOMI NIKA DZIUBI ŃSKA

                                 

biologiczno-chemicznej  PAULINA DOMAGAŁA

biologiczno-chemicznej  WOJCIECH WIECZOREK
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

również:  
ŃSKA (4,87) 

 

PAULINA DOMAGAŁA  (4,81) 

WOJCIECH WIECZOREK  (4,75) 



Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżniający się w sporcie i pracy  
na rzecz społeczności szkolnej, otrzymali nagrody książkowe opatrzone dedykacjami  

i życzeniami. Nagrody wręczali: dyrektor szkoły Roman Kowalczyk,  v-dyr. Barbara Bartnik, 
v-dyr. Małgorzata Iwankiewicz, przewodniczący Rady Rodziców p. Mariusz Ziółkowski, 

skarbnik Rady Rodziców p. Katarzyna Gałka oraz wychowawcy i opiekunowie. 
 

Klasa 3A, wychowawca p. Danuta Florek 

 
Wyróżnieni uczniowie: ALEKSANDRA KOMAN, ALEKSANDRA TUSZY ŃSKA,  
                                         PAULINA SZELKA, EWELINA MISA, ZUZANNA LISOWSKA,  
                                         ANNA WALUŚKIEWICZ i KAROLINA ŚWIERGALSKA  
 

Klasa 3B, wychowawca p. Alicja Witwicka 
 

 
Wyróżnieni uczniowie:  EWELINA OLBERT, PAULINA ŁOPATKA,  AGATA WI ĘCH,   
                                          AGATA SZUMLAKOWSKA i MICHAŁ BIES 



Klasa 3C,  wychowawca: p. Aneta Popiołek
 

 
Wyróżnieni  uczniowie: ŁUKASZ LECH i M
 
Klasa 3D,  wychowawca: p. Mirosław
 

 

Wyróżnieni uczniowie: PAULINA DOMAGAŁA, WOJCIECH WIECZOREK, 
                                         ŁUKASZ PAWELEC i ZOFIA OSTROWSKA

Aneta Popiołek 

KASZ LECH i M ICHAŁ BLASZKA 

Mirosław Lewandowski 

PAULINA DOMAGAŁA, WOJCIECH WIECZOREK, 
ŁUKASZ PAWELEC i ZOFIA OSTROWSKA

 

 

PAULINA DOMAGAŁA, WOJCIECH WIECZOREK,  
ŁUKASZ PAWELEC i ZOFIA OSTROWSKA  



Klasa 3E,  wychowawca: p. Beata Kryjom 
 

 
 
Wyróżnieni uczniowie: MICHALINA NOWICKA i JULIA BORTNIK 
 
Klasa 3F,  wychowawca p. Elżbieta Lisiak 
 

 
 

Wyróżnieni uczniowie:   
DOMINIKA DZIUBI ŃSKA, EDYTA KOWALSKA i DOMINIKA BOŁTU Ć 
 

 



 
Pan Dyrektor obdarował szczególn

podczas niezapom
 

                 Linda Stefaniszyn ( 3E) 

Pani Lucyna Grochocka opiekunka
którzy pracowali w Redakcji

 

 
 
 

szczególną pamiątką Absolwentki, które były Jego partnerkami 
niezapomnianego studniówkowego Poloneza

E)        Adrianna Czub ( 3D)     Paulina Szelka (
 
 
 

opiekunka szkolnej gazetki „Cenzurka”  nagrodziła
którzy pracowali w Redakcji: Karolin ę Świergalską (kl. 3A) i Justyn

                                 

Absolwentki, które były Jego partnerkami  
Poloneza:  

 
Paulina Szelka ( 3A) 

nagrodziła uczniów,  
Justynę Józwę (kl. 3B) 

 



Nagrody od trenerów otrzymali uczniowie, którzy dzielnie reprezentowali szkołę w wielu 
zmaganiach sportowych osiągając znakomite rezultaty! 

ŁUKASZ LECH (3C) i KRZYSZTOF FILIPIAK  (3A),  trener p. Beata Multan 
 

 
 

oraz  KAMILA ZATO ŃSKA (3E)- trener p. Katarzyna Bańcer-Binduga  
 

 
 

Gratulujemy świetnych wyników, 
życzymy powodzenia w dalszych etapach edukacji  

i satysfakcjonującej pracy! 
 

 



Podziękowania za godne reprezentowanie szkoły na wielu uroczystościach w składzie  
pocztu sztandarowego otrzymali uczniowie klasy 3B:  

PAULINA ŁOPATKA, EWELINA OLBERT i MICHAŁ BIES  
(opiekun p. Stanisław Skotny) 

 
 

Na uroczystości godnie ich zastąpili koleżanki i kolega z kl. 1C: 
JUSTYNA PRZYBYLSKA, OSKAR KOWALIK i KATARZYNA DEMKÓ W 

 

 
 



Podziękowania dla dzielnej obsługi szkolnego radiowęzła:  
MARCINA STANKIEWICZA (3A) oraz JANA KAMUDY i ŁUKASZA LECHA (3C)  

 
 

Podziękowania za zaangażowanie w pracy w Samorządzie Uczniowskim otrzymali:  

 
 

  MARCELINA KOPE Ć i SEBASTIAN NIEKRASZ (kl. 3E) 
oraz KAROLINA KŁODNICKA (kl. 3F).  

Opiekun SU p. Margerita Niwelt  
Dziękujemy!!! 



Uroczystość miała podniosły charakter, rozpocz
szkolnego sztandaru

 

Uroczystość przygotowała p
Po uroczystości w auli Absolwenci udali si

 
 

 

 miała podniosły charakter, rozpoczęła się od wprowadzenia 
szkolnego sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego

 

 przygotowała p. Margerita Niwelt opiekun Samorzą
ci w auli Absolwenci udali się na spotkanie ze swoimi Wychowawcami.

Na zakończenie dla wszystkich 
tabliczka polskiej czekolady! 

 „Przyjaciele moi i moje przyjaciółki! 
Nie odkładajcie na pó

ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty, 
a przede wszystkim nie odkładajcie na pó

 
 od wprowadzenia  
stwowego. 

 
opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 na spotkanie ze swoimi Wychowawcami. 
 
 

la wszystkich absolwentów-  
 

„Przyjaciele moi i moje przyjaciółki!  
Nie odkładajcie na później  

ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty,  
a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości.”  

/A. Osiecka/ 


