
 

 

ŚWIĘTO SZKOŁY 2015 

    CHIMERA KWIECIEŃ 2015 

„Matura, gwoli ścisłości, wcale nie świadczy o dojrzałości”. 



 

 

PROGRAM XXVI ŚWIĘTA SZKOŁY 

 

Dnia 21 kwietnia 2015 r. na Sali 

widowiskowej w KDK’u odbyło się nasze 

XXVI Święto Szkoły. Oto jego program 

1. Uroczyste otwarcie XXVI Święta Szkoły, 

powitanie gości - p. M. Żurada 

2. Wystąpienie dyrektora szkoły - p. dyr. J.                       

Pawlak      

3.Wystąpienia gości. 

4.Wystąpienie przewodniczącego SU - Krzysztofa 

Czarneckiego 

5.Wręczenie Medali Srebrnych Zespołu Szkół Nr 1 

im. St. Staszic - p. dyr. J. Pawlak 

6. Wręczenie stypendiów ze Stowarzyszenia 

Edukacyjno-Sportowego STASZIC-KUTNO - p. 

dyr. J. Pawlak 

7.Wręczenie nagród zwycięzcom w konkursach 

wewnątrzszkolnych oraz zaprezentowanie 

najlepszych sportowców - p. dyr. J. Pawlak 

8. "Staśki 2015", czyli "CO nam w duszy gra..." 

- uroczyste wręczenie statuetek dla nauczycieli i 

występy uczniów - p. A. Urbańska, p. E. 

Pawłowska i Samorząd Uczniowski. 

 

 

W NUMERZE:  
 

1.  XXVI Święto szkoły (Program i  

nominacje do Staśków ) -  s .2-3 

2.  Obawy i  lęk i maturzysty -  s.4-5 

3.  „Loża vipów” -  s .4 

4.  Matura k iedyś i  dziś ..  -  s .5  

5.  Odrobina humoru-  s .6-7 

6.  Horoskop d la maturzystów -  s.  8-9 

7 Życzenia d la maturzystów -  s.2 

CHIMERA  

przy Zespole Szkół   

Nr 1 im. St.  Staszica w Kutnie           

 
KWIECIEŃ 2015  
 
Zespół redakcyjny: Miłosz Barczyńsk i ,  
Bartek Podlas iak, Rafa ł Szydłowsk i,  Bar tosz 
Banaś Zdjęc ia ze s trony internetowej  szkoły  
i  ze zbiorów prywatnych  
 
Opieka:  p. Anna Kozień,  p. Katarzyna Śnieg  
 

 

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE 

zorganizowane z okazji XXVI Święta Szkoły 

-"Stanisław Staszic i jego czasy" - p. P. Babecki 

-Konkurs lingwistyczny angielsko-niemiecki - 

p. E. Byczkowska, p. P. Kalkstein 

-"Malowany świat poezji" - konkurs plastyczny 

w związku ze Światowym Dniem Poezji - p. 

D. Krajewska 

-"Malutka wiara i wielka miłość - konkurs po-

święcony ks. Janowi Twardowskiemu - p. 

M. Borkowska 

-Konkurs ortograficzny "Szkolny Mistrz Orto-

grafii" - p. K. Śnieg 

MIŁEJ ZABAWY! 

- Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem 

XXVI Święta Szkoły oraz prowadzenie uroczystości 

- p. M. Żurada 

- Komendy - p. M. Łubiński 

- Poczet sztandarowy - p. M. Łubiński 

- Filmowanie - p. D. Piesio 

- Kronika - p. M. Borkowska 

- Program artystyczny - p. A. Urbańska i p. E. Pawłowska 

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej i obsługa 

informatyczna - p. P. Peda 
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XXVI ŚWIĘTO SZKOŁY  



 

 

                                                                        LAUREACI  „STAŚKÓW” 
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 W kategorii „SREBRNE USTA”, czyli artysta erudyta, humorysta, mistrz ciętej riposty, laureatem 

został: 

 p. Robert Witczak 

  

W kategorii „MISTRZ PARKIETU”, czyli człowiek, który lekko, sprawnie i zwinnie, niczym gepard, 

przemierza olbrzymie przestrzenie artystycznego świata szkoły, laureatem został: 

            p. Mariusz Łubiński  

  

W kategorii „GŁOS OPEROWY”, czyli alt, sopran i baryton w jednym, laureatem został: 

 p. Katarzyna Śnieg 

  

 

W kategorii „MOCARZ WSZECHCZASÓW”,  laureatem został: 

            p. Dariusz Mieszkowski 

  

W kategorii „CZŁOWIEK ORKIESTRA”,  laureatem został: 

 p. Agnieszka Jóźwiak 

A w najważniejszej kategorii, człowieka który niczym generał prowadzi naszą szkołę ku lepszemu jutru 

„ARTYSTA ROKU”,  laureatem został: 

       dyr. Janusz Pawlak 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

XXVI ŚWIĘTO SZKOŁY  
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OBAWY I LĘKI MATURZYSTY  
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Kowalska! 
 

1. Czy uważasz, że matura jest potrzebna? Nie powoduje u Ciebie nadmiaru stresu?  
                        Czy matura jest potrzebna? Bardzo ciężko mi to ocenić. Wiem, co odczuwam mając świadomość, że 
muszę się z nią zmierzyć za niecałe trzy tygodnie, więc moja opinia może nie być do końca obiektywna w tej chwili. 

Ale wiem też, że musi być jakieś kryterium, na podstawie którego uczelnie wyższe będą przyjmowały studentów. 
Trzeba jakoś sprawdzić naszą wiedzę...  

 
2. Jak radzisz sobie ze stresem związanym z nauką do matury i wreszcie samą maturą? 

 Może nie będzie to dobra odpowiedź na to pytanie, ale nie radzę sobie... Oczywiście bardzo się staram 
skupiać na nauce, a nie na myśleniu o samej maturze, ponieważ doskonale wiem, że panika do niczego nie prowadzi 
i nie da mi większej wiedzy (ewentualnie niepotrzebnie wprowadzi w roztargnienie i zapomnę podstawowych rzeczy). 

Tak łatwo przychodzi nam udzielanie komuś świetnych rad, a sami mając pełną świadomość, jak powinniśmy się 
zachowywać, robimy zupełnie inaczej. Jestem tylko człowiekiem, jak każdy.  

 
3. Jakiego przedmiotu najbardziej się obawiasz i dlaczego?  

 
 No, to jest dobre pytanie... Mimo wszystko chyba języka polskiego, części pisemnej. Dlaczego? Ponieważ 

jest to jeden z przedmiotów, który decyduje czy w ogóle zdam maturę. Matematyka jest konkretna. Albo wynik 
wyjdzie, albo nie, raczej będę wiedziała, jak mi poszło. Angielskiego uczę się od podstawówki, więc też się nie 
martwię. Jednak polski to taka ruletka...wszystko zależy od wypracowania. Albo dobrze zinterpretujesz temat, 

wpadniesz na pomysł, do czego możesz się odnieść, albo nie. Poza tym zawsze można popełnić błąd kardynalny, 
który dyskwalifikuje pracę.  

4. Jaki przedmiot jest Twoim faworytem?  
 

     Nie wiem czy mam swoich faworytów. Bardzo sumiennie przygotowuję się z biologii i chemii, bo to moje 
przedmioty rozszerzone. Stawiam na nie, bo przykładam się do nich. Mam nadzieję, że się nie zawiodę.  

 
5. Czy Twoja klasa wspiera się nawzajem i w jaki sposób?  

 
 Jakoś się wspieramy.. Przekazujemy sobie nowinki ze "świata" CKE. Kserujemy sobie nawzajem testy, 
notatki. Jeśli komuś coś nie wyjdzie, to nikt się z niego nie naśmiewa, a raczej chce tej osobie jakoś pomóc, coś 

wytłumaczyć. Staramy się tworzyć zgrany zespół, a jeśli nie jest to możliwe, to chociaż nie utrudniać sobie nawzajem 
życia.  

6. Uważasz, że utrzymasz razem z klasą kontakt na długie lata czy raczej wszystko rozpadnie się tuż po 
maturze?  

 
 Jestem realistką. Uważam, że kontakt z klasą się rozpadnie. Każdy z nas pójdzie do innego miasta, pozna 
nowych ludzi, zacznie zupełnie nowe życie. Zapewne jakieś przyjaźnie, które zaczęły się właśnie w Staszicu, mają 
szansę przetrwać, ale na pewno nie będzie to taki kontakt jak kiedyś. Kilka razy już zmieniałam szkołę, a jednak od 

lat mam regularny kontakt tylko z najlepszymi przyjaciółmi, niektórych z nich znam ponad 15 lat. Takie przyjaźnie się 
nie rozpadają, a co do znajomości z liceum nie mam pewności. Ja wiem, z kim chciałabym mieć dobry kontakt w 

przyszłości i będę o to zabiegać.  
7. Jak wyglądają Twoje przygotowania?  

 
             Moje przygotowania zaczęły się we wrześniu. Zaczęłam wszystko sobie od początku powtarzać, czytać, 

analizować, rozwiązywać zadania. Uczyłam się na kolokwia. Oczywiście ten miesiąc będzie najbardziej intensywny, 
bo muszę jeszcze raz wszystko sobie przypomnieć. Z każdego przedmiotu wygląda to trochę inaczej...  

8. Zastanawiałaś się już nad tym, co będziesz robiła ostatniego dnia przed maturą? Spędzisz go z rodziną 
odpoczywając czy raczej zrobisz coś totalnie szalonego?  

 
 Ostatni dzień przed maturą? Hmm, nie zastanawiałam się nad tym. Może pojadę na zakupy? One zawsze 

poprawiają humor kobiecie, haha. Lepiej żebym nie robiła bardzo szalonych rzeczy tuż przed, bo jeszcze na tę 
maturę nie dotrę w "jednym kawałku". Raczej będę się relaksować. Tuż przed snem gorąca kąpiel! To mój plan na 

dzień dzisiejszy.  

 

 

O emocje towarzyszące maturze zapytaliśmy nasze koleżanki ze 
szkolnej ławy - Nastazję i Olę, które opowiedziały nam o swoich 

uczuciach. 
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OBAWY I LĘKI MATURZYSTY  

 

Spójrzmy na to z punktu widzenia Nastazji. 
 

 

 

 
1. Czy uważasz, że matura jest potrzebna? Nie powoduje u Ciebie nadmiaru stresu?  

                        Oczywiście, że tak. Nasza wiedza musi być jakoś zweryfikowana, aczkolwiek uważam, że nie jest ona 
100% -owym odzwierciedleniem naszych umiejętności, gdyż na wynik wpływa mnóstwo czynników, takich jak stres 

czy po prostu gorszy dzień. 
 

2. Jak radzisz sobie ze stresem związanym z nauką do matury i wreszcie samą maturą?  
       To bardzo ciężkie zadanie dla każdego maturzysty. Presja narasta z każdym dniem, dlatego potrzebni są 

najbliżsi, którzy patrzą na świat racjonalnie. Mnie osobiście w nauce bardzo pomaga muzyka, która relaksuje, 
przynosi ukojenie, a niekiedy i motywuje. 

 
 

3. Jakiego przedmiotu najbardziej się obawiasz i dlaczego?  
Na ten moment każdego. Widzę, ilu rzeczy jeszcze nie opanowałam. 

 
4. Jaki przedmiot jest Twoim faworytem?  

 Faworytem żaden, aczkolwiek z rozszerzeń kładę największy nacisk na biologię, której początkowo miałam 
nie zdawać. 

 
 

5. Czy Twoja klasa wspiera się nawzajem i w jaki sposób?  
         Wydaje mi się, że teraz każdy jest zaabsorbowany swoją osobą i swoją naturą, ale w chwilach rozpaczy 

znajdzie się ktoś z kim można sobie ponarzekać. :) 
 

6. Uważasz ze utrzymacie razem z klasą kontakt na długie lata czy raczej wszystko rozpadnie się tuż po 
maturze?  

        Nie jest tajemnicą, że jedni lubią się bardziej a inni mniej. Z pewnością w naszej klasie nie zabraknie osób, 
które będą utrzymywały kontakt przez bardzo długi czas, a inni odetchnął z ulgą, że to już koniec. Mimo wszystko 

uważam, że byliśmy całkiem zgraną ekipą. 
 

7. Jak wyglądają Twoje przygotowania?  
             To moja słodka tajemnica :) 

 
8. Zastanawiałaś się już nad tym, co będziesz robiła ostatniego dnia przed maturą? Spędzisz go z rodziną 

odpoczywając czy raczej zrobisz coś totalnie szalonego?  
      Prawdopodobnie ostatnią szaloną rzeczą, jaką zrobię przed maturą, będzie pójście do Kościoła. Nie jestem 

typem ryzykanta. Na ile sił mi starczy, będę robić ostatnie powtórki, bo pierwszy tydzień to wyczerpujące 4 dni 
pełnego skupienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

KWIATKI MATURALNE 

W pracach egzaminatorzy znaleźli m.in. takie 

"kwiatki":  

 
Tren IX nie uspokoił Kochanowskiego, więc na-
pisał jeszcze dziesięć", 
 
"Urszulka zginęła, bo połknęła wrzeciono", 
 
"Tadeusz podszedł do Zosi z ptakiem w ręku" 
 
"Izabela popada w chwilowy szezlong", 
 
"Mickiewicz był filatelistą w okresie studiów", 
 
"Jacek Soplica schował się pod sutanną i tam 
odnalazł swoje powołanie", 
 
"Żeromski miał wizję szklanych domów i nie 
mylił się, szklarnie są bardzo dochodowe", 
 
"Wielu ludzi w czasie wojny straciło życie lub 
inną część ciała", 
 
"Matką Juliusza Słowackiego była Salmonella 
Słowacka", 
 
"Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko 
Bolesława Prusa", 
 
"Wieś była samowystarczalna: kobiety dostar-
czały mleka, mięsa i skór", 
 
"Kain zamordował Nobla", 
 
"Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały 
groby tętniące życiem", 
 
"Grażyna biegła galopem na czele wojska", 
 
"Leonardo namalował damę z Łysicą" 
 
"Oprócz zabitych na polu walki leżało dużo ob-
rażonych".  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Uwagi w dzienniczkach uczniowskich… 

 

„Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mo-
krą głową i suchą gąbką”. 
 
„Przyszedł w butach do szkoły”. 
 
„Gra puszką na przerwie i mówi, że to piłka noż-
na”. 
 
„Molestuje kolegę długopisem”. 
 
„Udaje, że słucha nauczyciela”. 
 
„Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po 
klasie”. 
 
„Zjada ściągi po klasówce”. 
 
„Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowa-
mi: „Jak kocha, to wróci". 
 
„Demonstrując działanie gejzeru, opryskał po-
midorem całą klasę”. 
 
„Śmieje się parszywie”. 
 
„Stwierdził nieprzygotowanie do geografii z po-
wodu śmierci babci, z którą to babcią jechałam 
dziś rano  
tramwajem”. 
 
„Po napisaniu kartkówki nie oddał jej twierdząc, 
że zostawił ją w domu”. 
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ODROBINA HUMORU MATURALNEGO 



 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dwie osobowości uczące tego samego przedmiotu - matematyki. Zobaczmy, co je łączy, a  co dzieli? 

 
 

  1. Czy obecna matura wydaje się Pani łatwiejsza od tej, którą Pani zdawała? 
A.K.: Maturzysta sam decydował, jak ująć dane zagadnienie, aby uwzględnić wszystkie aspekty tematu. Idea jest 
taka sama - zdany egzamin to sukces maturzysty i satysfakcja nauczyciela. 
M.M.: Teraz jest łatwiejsza, gdyż w klasie matematyczno - fizycznej, zadania były inne niż w pozostałych profilach. 
  2. Którego egzaminu maturalnego obawiała się Pani najbardziej? 
A.K.: Chyba matematyki - ponieważ stawka była wysoka - ocena bardzo dobra (ale się udało). Tak poważnie, to 
egzaminu pisemnego z języka polskiego, nie lubiłam pisać wypracowań. 
M.M.: Matematyki, bo zadania w naszym profilu były bardzo trudne, a mnie zależało na dobrym wyniku. 
 
  3. Co w  życiu uważa Pani za najważniejsze? 
A.K.: Najważniejsze w życiu to własne zdrowie i najbliższej rodziny oraz zaufanie i wsparcie osób najbliższych, 
przyjaciół. 
M.M.: Najważniejsze jest zdrowie i posiadanie szczęśliwej rodziny.  

 
  4. Bez czego lub kogo nie potrafiłaby Pani żyć ? 

A.K.: Nie potrafiłabym żyć bez dzieci i męża, ale i nie wyobrażam sobie życia bez pracy. 
M.M.: Nie ma takiego czegoś.  
 
  5. Czego Pani boi się najbardziej? 
A.K.: Najbardziej boję się choroby i samotności, i nieodpowiedzialnych ludzi. 
M.M.: Choroby, na którą nie ma leku.  
 
  6. Co Panią śmieszy? 
A.K.: Lubię się śmiać, śmieszy mnie dobry dowcip.  
M.M.: Dobry humor, komedie. 
 
  7. Gdyby nie została Pani nauczycielką matematyki, to kim? 
A.K.: Myślę, że odnalazłabym się w zawodzie projektanta wnętrz lub architekta. 
M.M.: Inżynierem elektronikiem.  
 
  8. O czym Pani marzy? 
A.K.: O wakacjach w Australii. 
M.M.: O rejsie statkiem po Morzu Śródziemnym.  
 
  9. Jak Pani lubi spędzać wolny czas? 
A.K.: Wolny czas to czas relaksu, lubię spacery, ale lubię też robić zakupy.  
M.M.: Na swojej działce w lesie.  
 

             10. Który film zrobił ostatnio na Pani największe wrażenie? 
A.K.: "Piękny umysł". W rolach głównych wystąpili : Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly.  
M.M.: Polski film "Miasto 44".  5 

LOŻA VIPÓW 

Pani Agata Kwiatkowska  Pani Małgorzata Moszczyńska -Wraga 
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MATURY KIEDYŚ... 
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...I DZIŚ 
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Podczas pisania matury 
Twoim najlepszym przy-
jacielem będzie intuicja. 
Nie bój się strzelać- jak 
mówi stare porzekadło 
„Kto nie ryzykuje, nie 
zyskuje”. W tym przy-
padku odrobina ryzyka 
będzie świetnym pomy-
słem. Pytania maturalne 
będą odpowiadać  To-
bie oraz Twojej wiedzy.  

Matura 2015 będzie dla Cie-
bie okresem burzliwym i 
trudnym. Nie tylko ze 
względu na egzaminy. Na-
będziesz w tym okresie du-
żo życiowej mądrości,  któ-
ra ukształtuje Ciebie i  Two-
je podejście do życia na 
najbliższe lata.  

To, że świetnie zdasz egzaminy 
maturalne, jest już przesądzone. 
Przyłożyłeś się do nauki, a teraz 
to zaprocentuje. Oprócz tego, że 
sam świetnie sobie poradzisz, 
będziesz również wielkim wspar-
ciem dla ludzi z Twojego grona, 
którym Twoja pewność siebie i 
optymizm pomogą zachować 
spokój oraz koncentrację pod-
czas  tego ważnego okresu. 

Rozwiązując  kolejne te-
sty maturalne przeżyjesz 
prawdziwy renesans! Od-
kryjesz w sobie nowe za-
interesowania oraz umie-
jętności. Pomogą Ci one 
wybrać odpowiednią dro-
gę po maturze oraz okre-
ślą cele na kilka najbliż-
szych lat. 

Gwiazdy nie będą dla Ciebie w 
korzystnym układzie w tym okre-
sie. Musisz przyłożyć  się przez 
to do nauki ze zdwojoną siłą. 
Ważnym elementem podczas ma-
tury będzie dla Ciebie rodzina, od 
której otrzymasz ogromne wspar-
cie oraz kredyt zaufania, dzięki 
któremu te wakacje będą dla Cie-
bie niezapomniane. 

 
Nie licząc tego, że ma-
tura nie sprawi Ci żad-
nych problemów, zali-
czysz też egzamin z 
życia. Nie bój się podej-
mować podczas tego 
okresu trudnych decy-
zji, ponieważ będziesz 
mieć w sobie wiele siły 
i uporu, dzięki czemu 
ze wszystkich opresji 
wyjdziesz bez szwanku. 

Drogi Maturzysto! Chcesz dowiedzieć się, co czeka Cię Drogi Maturzysto! Chcesz dowiedzieć się, co czeka Cię Drogi Maturzysto! Chcesz dowiedzieć się, co czeka Cię    
Podczas Matury 2015? Koniecznie zapoznaj się z naszym ho-Podczas Matury 2015? Koniecznie zapoznaj się z naszym ho-Podczas Matury 2015? Koniecznie zapoznaj się z naszym ho-
roskopem! Postępując zgodnie z zaleceniami, unikniesz kłopo-roskopem! Postępując zgodnie z zaleceniami, unikniesz kłopo-roskopem! Postępując zgodnie z zaleceniami, unikniesz kłopo-
tów ze strony rozbrajających uczniów oraz czynników od Cie-tów ze strony rozbrajających uczniów oraz czynników od Cie-tów ze strony rozbrajających uczniów oraz czynników od Cie-
bie niezależnych.bie niezależnych.bie niezależnych.   
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Przed egzaminami po-
zwól sobie na trochę 
odpoczynku. Przez cały 
okres nauki w szkole 
średniej sumiennie przy-
gotowywałeś się do ma-
tury, więc teraz należy Ci 
się odrobina relaksu. 
Testy będą dla Ciebie 
kaszką z mleczkiem, a 
Ty będziesz mógł się 
skupić  na odpowiednim 
przygotowaniu do dal-
szego etapu Twojego 
życia. 

Czas matur będzie dla Ciebie 
bardzo wymagający. Nie de-
nerwuj się, jeśli w najbliższym 
czasie w Twoim życiu prywat-
nym pojawią się jakieś proble-
my. Będziesz mieć po prostu 
pecha. Wszystkie zasoby Two-
jego szczęścia będą skupione 
na egzaminach, po napisaniu 
których wszystko wróci do 
normy. 

Podczas matur zachowaj 
czujność i skupienie. Oso-
ba, która pojawi się w 
Twoim życiu, skutecznie 
przykuje Twoją uwagę, a 
Ty sam będziesz mieć pro-
blemy z zachowaniem peł-
nej koncentracji  na egza-
minach. Uważaj więc, aby 
Twoje uczucia nie wzięły 
góry i nie zamknęły Ci dro-
gi do wymarzonych wyni-
ków na maturze! 

Czas matur to Twój czas! Wszyst-
kich wkoło zaskoczysz swoją cha-
ryzmą oraz determinacją. Dla Cie-
bie matury to tylko formalność, 
która nie sprawi Ci większych kło-
potów. Pod szczególnym wraże-
niem Twoich umiejętności będzie 
komisja, dla której  egzaminowa-
nie Ciebie podczas matury ustnej 
będzie czystą przyjemnością. 

Rodzina, rodzina i jeszcze raz 
rodzina. Tak dla Ciebie bę-
dzie brzmiała definicja po-
myślnie zdanych egzaminów 
maturalnych. Wsparcie ze 
strony najbliższych zmobili-
zuje Cię do nauki, a Ty sam 
będziesz czuć się świetnie 
podczas pisania testów. Dzię-
ki temu możesz być spokojny 
o swoje wyniki! 

Chociaż teraz nie wiesz 
czy odpowiednio przygo-
towałeś się do matur, to 
podczas samych egzami-
nów będziesz pozytywnie 
zaskoczony swoją posta-
wą. Kolejno rozwiązywane 
zadania i udzielone odpo-
wiedzi będą Twoim moto-
rem napędowym , a Ty 
sam będziesz mógł prze-
stać martwić się o swoje 
wyniki! 

 

 

 

HOROSKOP MATURZYSTYHOROSKOP MATURZYSTYHOROSKOP MATURZYSTY   



 

 

Drogi Maturzysto! 

 
              Na maturę - wszystkiego najlepszego, połama-

nia piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły, ogromu 

szczęścia i trafienia w wymarzone tematy.  

           Matura jest istotnym wydarzeniem, być może 

pierwszym obok 18 urodzin tak poważnym w życiu każdego 

młodego człowieka. Ten egzamin dojrzałości stanowi także 

symboliczne wejście w dorosłość.  

           Trzymamy kciuki, aby egzamin poszedł maturzy-

stom jak najlepiej - to przełomowy moment w życiu lice-

alisty. Przed młodym człowiekiem stoi wybór drogi życio-

wej, studiów, pracy. Składamy serdeczne życzenia przemy-

ślanych, trafnych wyborów, sukcesów i wszelkiego powo-

dzenia :) 

      PAMIĘTAJCIE!!! 

„ N ie matura, ale wiedza wszystkie braki wynagradza ” .  

„ P ani Matura łaskawa Ci będzie, 

 gdy przez pilną naukę mądrości przybędzie ” .  

       POWODZENIA ! 
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