
 

               25 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbyła się uroczystośd pożegnania tegorocznych 
maturzystów. Prowadzili ją uczniowie klasy IIIBb/k. 
               Jako pierwszy do maturzystów zwrócił się dyrektor ZSB pan Andrzej Mielczarek, który 
szczególnie pogratulował wyróżniającym się uczniom oraz wręczył im nagrody.    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                        
 
 
                 Następnie głos zabrali: przedstawicielka rodziców, reprezentantka wychowawców klas          
i jeden z naszych tegorocznych absolwentów, który podziękował dyrekcji i wszystkim nauczycielom za 
ich pracę i wsparcie. Później dyrekcja szkoły i wychowawcy klas maturalnych zostali obdarowani 
kwiatami.     
 

         
                
 
                   Po części oficjalnej rozpoczęła się gala wręczenia „Oskarów” tym maturzystom, którzy       
w trakcie czteroletniej nauki w naszej szkole szczególnie wyróżnili się w jakiejś dziedzinie. Uroczystośd 
pod opieką pao prof.: Wioletty Madej i Agnieszki Petryk przygotowała klasa IBa. Prowadzącymi galę 
byli: Dominika Meres i Mateusz Stachel, którzy z klasą i humorem prezentowali kolejne kategorie. 



                 W pierwszej kategorii o dramatycznie brzmiącej nazwie „Krwawy Bohater” będącej 
wyróżnieniem za zaangażowanie  w szkolnych Akcjach Honorowego Krwiodawstwa zwyciężyli: Paweł 
Szostak (za czterokrotny udział)  i Paweł Faron (za wytrwałośd). 
                 W kategorii „Chodząca Encyklopedia” za najlepsze wyniki w nauce i inne osiągnięcia 
naukowe nagrodzony został Darek Wołyniak. 
                  Nagrody za najlepszą frekwencję w kategorii „Zawsze Zdrowy i Gotowy” odebrali: Monika 
Lusina, Grzegorz Paliś i Marcin Witkowski. 
 

                     
 
                  Szczególną radośd widowni wzbudziła kategoria „Sunshine Reggae”, w której za „odlot-
fryzurę” bezapelacyjnie zwyciężył Marcin Walczak (na zdjęciach możecie zobaczyd efekty jego 
czteroletnich wysiłków w tym względzie). 
 

    
 
                  W kategorii „Wyginam Śmiało Ciało” nagrodę odebrał najlepszy tancerz studniówkowy. 
Niełatwo było wskazad jednego zwycięzcę, bo świetnie taoczących było wielu. Ostatecznie jury 
nagrodziło Adriana Surówkę. 
                  Natomiast w kategorii „Wielki Ulubieniec Dzieci” bezapelacyjnie zwyciężył najlepszy w roli 
Świętego Mikołaja Tomek Dudkowski. 
                  W kategorii „The Voice of School” wyróżniona została uświetniająca wiele szkolnych imprez 
Joanna Giemza. 
                  Nagrody za pracę w akcjach rekrutacyjnych w kategorii „Zostaomy Razem” odebrali: 
Natalia Sala i Michał Szumny. 



                   Z kolei Justyna Miziołek i Gabriela Ostrowska zwyciężyły w kategorii „Koszałek Opałek”. 
Była to nagroda za kilkuletnią pracę przy redagowaniu gazetki szkolnej. 
                   Wyróżnienie w kategorii „Dlaczego i Po Co ?” dla rozbrajająco dociekliwych odebrał Kacper 
Janik. 
                  Podczas wręczania „Oskarów” prezentowane były zdjęcia maturzystów sprzed kilku lat. 
Wywoływały one znaczne poruszenie zgromadzonych, objawiające się donośnym śmiechem 
 i oklaskami.  
 

                   
 
                 Wręczaniem „Oskarów”, obsługą nagłośnienia i pilnowaniem porządku za kurtyną zajęli się 
uczniowie klasy I Ba, którzy mimo sporego stresu znakomicie wywiązali się ze swojego zadania.  
                  Po gali przyszedł czas na zdjęcia i podziękowania dla nauczycieli ze strony maturzystów.  
                                                                                                             

                   
 

Życzymy naszym starszym kolegom powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych! 
 
                                                                                                          Agnieszka Wyrwik, Dominika Meres IBa 


