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Święto szkoły 2014 r.

25 kwietnia 2014 w naszej szkole odbyły się obchody Święta szkoły.

W programie:

1. Rozdanie Marysieniek.

2. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia liceum.

Szkolne nagrody „Marysieńki” przyznawane są od roku szkolnego 1994/1995. Wybory do
„Marysieniek” przebiegają w dwóch etapach:
W etapie I każda klasa otrzymała listę kategorii. Do każdej kategorii zgłaszała od 3 do 4
kandydatur. Organizatorzy zsumowali głosy z wszystkich klas i stworzyli listę osób
nominowanych do poszczególnych kategorii.
W etapie II każda klasa otrzymała kartę do głosowania. Znajdowały się na niej nominowane
osoby.
Każdy uczeń miał prawo do jednego głosu w każdej kategorii. Organizatorzy zsumowali
wszystkie głosy, wyłonili zwycięzców i dziś, tradycyjnie jak co roku, do elitarnego grona
nagrodzonych dołączyły kolejne osoby.

Pierwsza gdyż wyjątkowa kategoria – HONOROWA MARYSIEŃKA – zgodnie z tradycją przyznawana przez specjalną kapitułę osobie, która w sposób szczególny przyczyniła się do
życia szkoły. W tym roku HONOROWĄ MARYSIEŃKĘ otrzymał Pan Prezydent Mieczysław
Czerniawski
Zwycięzcy w pozostałych kategoriach:
OSOBOWOŚĆ ROKU - prof. Irena Ramotowska – nauczycielka matematyki
UCZEŃ ROKU - Marcin Świątkowski - uczeń klasy II e
NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY NAUCZYCIEL - prof. Paweł Bukowski – nauczyciel historii i
wiedzy o społeczeństwie
IMPREZA/UROCZYSTOŚĆ ROKU - Wigilia szkolna - Jasełka
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BEZWZGLĘDNY DŁUGOPIS - prof. Grażyna Mieczkowska - nauczycielka chemii
SPORTOWIEC ROKU - Alan Al-Murtatha – uczeń klasy IIa
OSIĄGNIECIE ROKU - mistrzynie województwa podlaskiego w aerobiku dziewcząt (trenerem
jest p.prof. Marzanna Rutkowska)
KOT ROKU - Martyna Śledziewska - uczennica klasy I f
UŚMIECH ROKU - prof. Janusz Kossakowski – nauczyciel informatyki.
Przygotowaniem uroczystości i oprawą artystyczną zajmował się Samorząd Uczniowski.
Uroczystość prowadzili: Natalia Proniewska i Kamil Chludziński.

Agnieszka Szałkowska
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