
„Do mety przybywa się tylko po ty, by wyruszyć dalej” 

29 kwietnia 2022 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku 

szkolnego klas maturalnych połączone z akademią z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W tym szczególnym dniu pełnym wzruszeń i wspomnień młodzieży towarzyszyli  

wychowawcy, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście: Pan Józef Rostkowski- Wicestarosta 

Ostrowski, Pani Urszula Waniewska- Dyrektor Wydziału Inwestycji  i Rozwoju Powiatu w 

Starostwie Powiatowym oraz  Przewodniczącą Rady Rodziców oraz Pan Marcin Płotczyk- 

Dyrektor ds. Sprzedaży  Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.  

Pożegnanie maturzystów to ważne wydarzenie, któremu zawsze towarzyszy wiele emocji.               

W czasie trzech i czterech lat spędzonych w murach szkoły młodzież wspólnie tworzyła 

społeczność, w której każdy czuł się ważnym i potrzebnym.  Pan Dyrektor Bogusław Konrad 

kierując kilka ciepłych słów do naszych maturzystów, życzył dobrych wyników na egzaminie 

oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej. Podkreślił, że zdobyta wiedza i umiejętności 

powinny być wykorzystane nie tylko na maturze, ale i w całym życiu: „Zdobywajcie świat na 

wybranych przez Was uczelniach, spełniajcie się zawodowo i prywatnie oraz pamiętajcie, że 

mury naszej szkoły są zawsze dla Was otwarte.” W imieniu Samorządu Uczniowskiego 

starszych kolegów i koleżanki pożegnał Igor Ziemczyk, a w imieniu Rady Rodziców 

przewodnicząca Pani Urszula Waniewska. Słowa duchowego wsparcia popłynęły również do 

maturzystów  z ust ks. Adama Polkowskiego. 

Dalsza część uroczystości poświęcona była już wręczaniu  dyplomów i nagród książkowych 

oraz bonów upominkowych ufundowanych przez Radę Rodziców dla najlepszych uczniów.  

Nie zapomniano również o dużej grupie utalentowanej sportowo młodzieży,  pamiątkowe 

statuetki   trafiły  do  najlepszym sportowców w różnych dziedzinach. Nagrodę Zarządu 

Powiatu w postaci stypendium za najlepsze wyniki w nauce otrzymała uczennica klasy IV TE 

Paula Wąsik.  

Całość uświetnił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem 

Pani Małgorzaty Sikory i Pani Martyny Woźniak, który w pierwszej części poświęcony był 

Konstytucji 3 Maja. Recytowane wiersze, przeplatane piosenkami i fragmentami tekstów 

historycznych, miały przybliżyć to ważne wydarzenie dla naszego kraju. Nie byłoby tego 

święta, gdyby nie: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski, 



Ignacy i Stanisław Potoccy oraz Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic. Mimo że obowiązywała 

ona zaledwie 15 miesięcy, przeszła do historii jako najważniejsze wydarzenie w dziejach                           

I Rzeczypospolitej. W drugiej części montażu znalazły się wiersze i piosenki przygotowane 

specjalnie na pożegnanie maturzystów, którym towarzyszyło wiele wzruszeń: „ To co ma 

początek, musi mieć też koniec. Życzymy Wam, abyście przyjmowali odpowiedzialność za 

samych siebie, brali los we własne ręce. Abyście szli wieloma drogami, ale tylko w jednym 

kierunku – do zgody z samym sobą. Bo największych rzeczy dokonali ci, którzy zachowali 

zdolność do snucia marzeń przez całe życie. Życzymy Wam  samych dobrych początków                    

i szczęśliwych zakończeń.” 


