
 
 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW TECHNIKUM 

 

28 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klas czwartych technikum, w którym udział 

wzięli delegaci klas młodszych, nauczyciele oraz rodzice.  

„Życie to ustawiczne wędrowanie” – takie było motto uroczystości i takie słowa znalazły się w sali 

świetlicy szkolnej gdzie odbyła się akademia. Życiowa podróż wciąż trwa, a zakończenie szkoły to tylko 

koniec kolejnego jej etapu, jednego z wielu. 

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor nawiązała do motta uroczystości zachęcając młodzież do tego by 

w swoim życiu, na każdym jego etapie kierowała się uniwersalnymi zasadami przekazywanymi przez 

szkołę. 

Troje uczniów: Joanna Szczerba, Aneta Janas i Mateusz Lisowicz odebrało świadectwa z wyróżnieniem. 

Dla innych były nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla rodziców. 

Po raz pierwszy uczniowie opuszczający naszą szkołę oprócz świadectw i nagród książkowych odebrali  

z rąk vice starosty gorlickiego p. Karola Górskiego „nominację obywatelską”. Każdy z absolwentów 

otrzymał pakiet zawierający godło, konstytucję i flagę narodową. 

Te symbole powinny być nam bliskie i drogie na co dzień, bo nie ma powodu byśmy nie mieli być dumni 

ze swojej polskości tak samo jak dumne są inne nacje ze swojej tożsamości. To cenna inicjatywa władz 

oświatowych i miejmy nadzieję, że nie jednorazowa. 

Po zakończeniu części oficjalnej z udziałem pocztu sztandarowego, odbyła się krótka część artystyczna. 

 „Życie jest drogą, życie jest snem ...” recytowała słowa piosenki Anny Marii Jopek, Weronika Rutana 

uczennica klasy Ic Technikum. W refleksyjny nastrój wprowadziły również wiersze w interpretacji 

Małgorzaty Śliwy (IcT), Arkadiusza Dzika i Stanisława Burkota (obaj z IaT ). 

O tym, że „...przeminął jak wiatr sprawdzianów zły czas” zaśpiewał chórek złożony z Małgosi                       

i Weroniki, Ani Dutki i Angeliki Kotowicz z klasy IIc Technikum oraz Marcina Waląga z klasy Ib 

Technikum.  

Powodzenia i sukcesów na nowych szlakach życiowych wędrówek tegorocznym absolwentom w imieniu 

wszystkich młodszych koleżanek i kolegów, życzyli Dominika Olbrych ( IcT) i Przemysław Przybyło 

(IaT) prowadzący akademię. 

 

     

 


