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 Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie



Dzisiejszą uroczystość otwarła 
dyrektor szkoły Agnieszka Mazurowska.

Pogratulowała Abiturientom ukończenia szkoły, 
życząc Im zdania egzaminów maturalnych

 i zawodowych.
Złożyła ciepłe życzenia wszelkiej pomyślności na nowym

etapie życia, a także serdecznie zaprosiła  
do utrzymywania dalszych kontaktów z naszą szkołą, 

odwiedzania jej progów.
Podziękowała za wspólnie spędzony czas, 

który nie należał do najłatwiejszych, 
ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Pomimo tego, liczymy  Wszyscy na pomyślne zaliczenie
egzaminów. 

 



Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 
77 uczennic i uczniów.

Spotkanie odbyło się z zachowaniem
procedur Covid-19, w dwóch turach.

 
Nagrody starostwa powiatowego (tablety)

wręczyli: 
- starosta Andrzej Szymanek

 - wicestarosta Stefan Pietras.
Otrzymali je:

Natalia Mieszała, Maria Kukuła,
Damian Łuszkiewicz - za bardzo

wysokie wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie.



Natalia Mieszała (kl. 4 Tekh) 
średnia ocen- 5,33

zachowanie wzorowe 



Damian Łuszkiewicz (kl. 4Tl) 
średnia ocen - 5,32

 zachowanie wzorowe 
 



Maria Kukuła (kl. 4Tl) 
średnia ocen 5,16 

zachowanie wzorowe
 (wybitne osiągnięcia: II msc. w finale 3 etapu X edycji Olimpiady Logistycznej 

w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu; 

awans do finału V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej;

reprezentowanie szkoły  w zawodach sportowych, wolontariat). 

 



Natalia Czukiewska (kl. 4Tl) 
 średnia ocen 5,24 

zachowanie wzorowe 
 

wychowawczyni klasy 4 Tekh –
mgr Małgorzata Gwiazdowska



Filip Juszczak (kl. 4Ti) 
 średnia ocen 4,97

 zachowanie wzorowe 
 



Aleksandra Tomczyk (kl. 4Tl) 
- średnia ocen 4,77, zachowanie wzorowe

osiągnięcia: reprezentowanie szkoły 
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

zawodach sportowych oraz udział w życiu 
 artystycznym szkoły. 

 



Jakub Ciećka (kl. 4Ti) 
- średnia ocen 4,68

 zachowanie wzorowe 



Jakub Karsznia  IV ti 
średnia ocen: 4,5 

zachowanie wzorowe
 
 



Janczak Bartosz kl iV Ti 
średnia ocen: 4,53

zachowanie wzorowe
 
 

wychowawczyni 
klasy IV Technikum Informatycznego

 mgr Agata Damasiewicz



Bartosz Olesik (kl. 4Ttb) -
średnia ocen: 4,52 

 zachowanie bardzo dobre 

wychowawczyni klasy 4 Ttb 
– mgr Julita Bossa-Piluch



Jakub Fras (kl. 4Ttb) 
-  średnia ocen 4,50 

zachowanie  wzorowe 

Serdeczne
podziękowania  dla

Jakuba
- za bardzo duży

wkład pracy 
w realizację filmu

promującego
szkołę.



 Uczniowie nagrodzeni
stypendium za osiągnięcia

sportowe 
(zachowanie: bardzo dobre

 lub wzorowe): 
 



 Karolina Walacik 
(kl. 4Tl) 

 
Wysokie osiągnięcia sportowe:

 IV msc.  w półfinale wojewódzkim 
w lidze lekkoatletycznej ‘2020 r.; 

VI msc. w powiatowych
indywidualnych biegach

przełajowych; reprezentowanie
szkoły i uzyskiwanie wysokich

osiągnięć sportowych 
w 4-letnim cyklu kształcenia; 
a także pomoc w organizacji
przedsięwzięć sportowych –

sprawowanie funkcji sędziego 
w rejonowych zawodach w tenisa

stołowego. 



Liwia Krupa (kl. 4Tl) 
Wysokie osiągnięcia sportowe:

 IV msc. w półfinale wojewódzkim w lidze

lekkoatletycznej ‘2020 r.; 

VII msc. w powiatowych indywidualnych

biegach przełajowych; 

reprezentowanie szkoły i uzyskiwanie wysokich

osiągnięć sportowych w 4-letnim cyklu

kształcenia; a także pomoc w organizacji

przedsięwzięć sportowych – sprawowanie

funkcji sędziego w rejonowych zawodach 

w tenisa stołowego. 

 



Uczniowie,którzy otrzymali
nagrody za  angażowanie się

w inne działania: 
(np. sport, frekwencja,

reprezentowanie szkoły,
wolontariat)



Jakub Lewandowski (kl. 4 Tl) 
Za wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły 

(w Samorządzie Uczniowskim i klasowym) oraz godne
jej reprezentowanie w zawodach sportowych. 

 
 

Tomasz Hojeński(kl. 4 Tl) 
Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

oraz udział  w życiu  artystycznym szkoły. 
 
 

Filip Czul (kl. 4 Tl) 
Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.  

 
 

 Szymon Cegiełka (kl. 4 Tl) 
Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

 
 



Maciej Małys (kl. 4 Tl) 
Za godne reprezentowanie szkoły 

w zawodach sportowych. 
 

 Piotr Olszowiak (kl. 4 Tl) 
Za godne reprezentowanie szkoły 

w zawodach sportowych. 
 

 Wojciech Mularczyk (kl. 4 Tl) 
Za godne reprezentowanie szkoły 

w zawodach sportowych. 
 

 Arkadiusz Tomczyk (kl. 4 Tl) 
Za godne reprezentowanie szkoły 

w zawodach sportowych. 
 



 Bartosz Lisiak (kl. 4 Tl) 
Za udział w życiu artystycznym szkoły. 

 
 Jakub Kordas (kl. 4 Tl) 

Za udział w życiu artystycznym szkoły. 
 

 Martyna Knieć (kl. 4 Tl) 
Za pracę na rzecz szkoły/klasy, udział w olimpiadach 

i konkursach przedmiotowych. 
 

 Jakub Solecki (kl. 4 Tl) 
Za udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 

oraz pracę na rzecz szkoły promującą twórczość artystyczną. 
 

 Adam Grądowy (kl. 4Tekh) 
Godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

przez cały okres uczęszczania do technikum.
 
 



Adrian Kos
klasa  IV Technikum Budowlanego 

 
- wraz z Przemysławem Pietraszewskim 

z klasy III Technikum Budowlanego,
zajął I miejsce drużynowo w eliminacjach

regionalnych 
Olimpiady „BUDUJ Z PASJĄ”  edycja 2021.

Finał ogólnopolski odbędzie się 27-29.05.2021
 





mgr Renata Piaskowska -Łyjak
wychowawczyni 

klasy IV Technikum Logistycznego



mgr inż. Jadwiga Kołodziej-
opiekun S.U.





Wzruszenia artystyczne podczas
ostatniego spotkania były nam dane

dzięki:
Aleksandrze Tomczyk,

Julii Kubackiej,
Paulinie Cichosz,

Jakubowi Żłobińskiemu 
Tomaszowi Hojeńskiemu ...
pod kierunkiem polonistki

Renaty Piaskowskiej-  Łyjak.
Serdecznie dziękujemy :)

 
 



Dziękujemy za udział w uroczystości i życzenia dla
abiturientów, złożone przez  przedstawicieli Rady Rodziców. 

Przewodniczący 
Rady Rodziców p. Adam Śpigiel

Zastępca przewodniczacego Rady Rodziców 
p. Krzysztof Lota



nad dźwiękiem podczas
uroczystości panował: 

Bartek Piluch



Dyrekcja szkoły składa serdeczne
podziękowania Wszystkim,  

którzy przyczynili się do uświetnienia
dzisiejszej uroczystości:

Bibliotece szkolnej, Samorządowi
Uczniowskiemu, obsłudze szkoły.

Podziękowania dla Starostwa Powiatowego 
i Rady Rodziców 

za uczestnictwo w tym wspólnym święcie.  
 
 

Szanowni Abiturienci - POWODZENIA!



Relacja fotograficzna: 
 Wiktoria Olek III Ti

Przygotowanie prezentacji:  
Danuta Urbaś - pedagog szkolny.










