
Maturalne pożegnania 

Trzy lata w III LO 
Krzysztof Opolski, uczeń klasy III g, 

to najlepszy tegoroczny abiturient III 
Liceum Ogólnokształcącego im. M. 
Dąbrowskiej w Płocku. Laureat 
olimpiad i konkursów przedmioto
wych naukę ukończył ze średnią ocen 
5,3. Razem ze swoimi koleżankami 
i kolegami z klas trzecich w auli płoc
kiej Szkoły Muzycznej odbierał po
dziękowania, podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego. 

Kwiecień to w szkołach ponadgim-
nazjalnych czas pożegnań z absolwen
tami klas trzecich. - Trzydziesty szósty 
raz mury szkoły opuszczają absolwenci. 
To jedna z najważniejszych i niezapom
nianych chwil. Wydarzenie, które pozo
staje w pamięci na wiele lat. Sądzę, że 
trzy lata spędzone w naszej szkole były 
czasem zdobywania rzetelnej wiedzy, 
odpowiednich wzorców zachowań. Da
ły dobry bilet w dorosłe życie - zwracał 
się do uczniów dyrektor III Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Dąbrow
skiej w Płocku, Krzysztof Wiśniewski. 

Na kolejnym etapie nauki życzył 
wszystkim uczniom samych sukcesów, 
a przede wszystkim doskonałych wyni
ków na egzaminie maturalnym. 

Do życzeń dołączyli goście uczestni
czący w gali, kończącej rok szkolny dla 
uczniów klas trzecich. Ciepłe słowa do 
tegorocznych abiturientów skierowała 
wieloletnia dyrektor szkoły, jej absol
wentka, obecnie pełniąca funkcję ma
zowieckiego wicekuratora oświaty Ka
tarzyna Góralska. -Niech jak najdłużej 
przetrwają ciepłe wspomnienia i mają
ce w tej szkole swój początek przyjaź
nie. Niech jak najlepiej zaprocentuje 
zdobyta tu wiedza - mówiła w czasie 
gali Katarzyna Góralska. 

Trafnych, dających pełnię zadowole
nia decyzji, życzyła także dyrektor 
płockiej delegatury Kuratorium Oświa
ty Joanna Banasiak, również absolwen

tka „trzeciego", członek Klubu Przyja
ciół III Liceum Ogólnokształcącego. 
Gratulacje przekazał mazowiecki kura
tor oświaty Karol Semik, które wręczył 
podziękowania najlepszym uczniom 
klas trzecich. 

W tym roku szkolnym najlepiej wy
padła klasa III e ze średnią 3,95 i III c ze 
średnią 3,8. Indywidualnie najwyższą 
średnią (5,3) uzyskał Krzysztof Opol
ski, uczeń klasy III g. Krzysztof jest la
ureatem III miejsca XVI Olimpiady In
formatycznej, finalistą z wyróżnieniem 
LIX Olimpiady Matematycznej, finali
stą LX Olimpiady Matematycznej (w 
tym tygodniu bierze udział w zmaga
niach finałowych), członkiem polskiej 
reprezentacji na Zawodach Matema
tycznych Państw Bałtyckich (drużyno
we I miejsce), a także dwukrotnym sty
pendystą Prezesa Rady Ministrów, po
dopiecznym Krajowego Funduszu na 
Rzecz Dzieci, uczestnikiem programów 
edukacyjnych DELTAKLUB i MAZO
WIECKIE TALENTY. 

Równie dobrym wynikiem może 
pochwalić się Justyna Markiewicz 

(średnia ocen 5,1) uczennica klasy III f, 
uczestniczka wielu konkursów biolo
gicznych, przewodnicząca szkolnego 
koła LOP, chętnie udziela się społecz
nie. Wśród tegorocznych prymusów 
jest Dawid Czarnecki (średnia ocen 
4,9) uczeń klasy III b - zajął I miejsce 
w Międzypowiatowym Konkursie 
Wiedzy o Unii Europejskiej. Reprezen
tował szkołę w rozgrywkach sporto
wych (piłka koszykowa), członek 
szkolnego pocztu sztandarowego. 
Agnieszka Kacperska (średnia ocen 
4,9) - uczennica klasy III d -już w dru
giej klasie zdobyła indeks Politechniki 
Warszawskiej, Piotr Wiśniewski (śred
nia ocen 4,9) - uczeń klasy III h -
uczestnik konkursów matematycznych, 
od roku szczęśliwy posiadacz indeksu 
Politechniki Warszawskiej, mistrz 
szkolnych rozgrywek szachowych, 
w chwilach wolnych gra na akordeonie. 
Z dobrym wynikiem średnią ocen 4,8 
naukę w liceum zakończyły Agata 
Olejniczak - uczennica klasy HI e 
i Agnieszka Lubarska (średnia ocen 
4,8) - uczennica klasy HI e. rad 


