
Pożegnanie z nagrodami 

Prymusi z III LO 
Łukasz Torbicki tegoroczny maturzysta na koniec III klasy liceurc 
uzyskał średnią ocen 5,0. Reprezentował również swoją szkoła 
w olimpiadzie filozoficznej i brał udział w konkursach matema
tycznych oraz fizycznych. W nagrodę otrzymał medal Marii Dą
browskiej, a w kopercie nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł. 
W ten sposób III LO uhonorowało swojego prymusa. Medal otrzy 
mała również uczennica Weronika Gałczyńska, stypendystka Pre 
zesa Rady Ministrów, która także może się pochwalić średnią ocer 
5,0 oraz Marta Duczyńska - obecnie już z indeksem na wybram 
uczelnię wyższą wygranym na Olimpiadzie Wiedzy o Unii Euro 
pejskiej. Jej średnia ocen - 4,8. 

III klasę w Liceum im. Marii Dą
browskiej skończyło 296 osób. (Tyl
ko jedna osoba nie zdała.) Wszyscy 
są już po maturze pisemnej i ustnej. 
Czas oczekiwania na wyniki końco
we wypełniła uroczystość w auli 
Szkoły Muzycznej. Rada pedago
giczna III LO wręczyła tu nagrody 
wraz z listami gratulacyjnymi naj
lepszym uczniom szkoły, wyróżnia
jącym się nie tylko dobrymi wynika
mi w nauce, ale też w sporcie. Ucz
niowie reprezentujący szkołę 
w sportowych zawodach lokalnych 
i międzyszkolnych tradycyjnie ode
brali koszulki ze swoim nazwiskiem 
i nazwą szkoły, tak jak to w prawdzi
wych klubach bywa. 

Całości spotkania dopełnił pro
gram artystyczno-muzyczny w wy
konaniu młodszych roczników oraz 
okolicznościowe przemówienia 
przedstawicieli rady pedagogicznej. 

- Uczniowie III LO są ambitni 
i dojrzali emocjonalnie. Wielu stara 

się, żeby wyniki w nauce były rewę 
lacyjne, co w przyszłości pozwoli in 
na lepszy start na. studia wyższe 
W dorosłość wkraczają też zuksztal 
towanym charakterem i ze świado 
mością wyższych wartości - mówił; 
o swych tegorocznych prymusacl 
Katarzyna Góralska, dyrektor szko 
ły, jak również absolwentka III LO. 

Oczywiście nie wszyscy mogą sif 
pochwalić średnią ocen 5,0, co ni( 
oznacza, że niebawem nie zrobią ka 
riery. W społeczności szkolnej II 
LO są też bowiem tacy, którzy maj; 
talenty artystyczne, jak również ucz 
niowie udzielający się w wolontaria 
cie. To wszystko procentuje w przy 
szłości. 

Przykładem znanych absolwen 
tów tego liceum jest m.in. lekarz la 
rosław Wanecki z Izby Lekarskiej 
Członek Krajowego Zrzeszenia Pi 
sarzy Lekarzy czy Radosław Brzóz 
ka, który prowadzi w telewizji pro 
gramy rozrywkowe. Bee! 


