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� Proszę o powstanie.

� Proszę o odśpiewanie hymnu.

� Dziękuję.

Ryszard Rynkowski – „Święto”
(podkład muz. płyta 1 / nr 6 Vangelis )

"Ziemia to plama
Na nieskończoności błękicie
Ciemna gwiazda w słonecznych gwiazdświcie

Grób odwieczny potomków Adama"
Juliusz Słowacki "Kordian"

Na tej Ziemi przyszło nam mieszkać, zdobywać wiedzę i ....

- Dzielić się radością, to dwa razy tyle radości. Dzielić się smutkiem, to połowa smutku.

Pamiętaj,

"To co mówisz niech będzie pełne treści.
I niech nie wychodzi z twoich ustżadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia."
Św Ambroży

Jednak

Powiedzieć wszystko?
Nie, to niemożliwe.
Zawsze zostaje to
Co najważniejsze
I co się nie da okpić
Powiedzeniem.

Dziś rozstajemy się z tegorocznymi absolwentami Zespołu Szkół ……
Przez cztery lata zdobywali Oni wiedzę, by w maju 2002 roku wykazać się nią na

egzaminie dojrzałości.



"Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie"
Eliza Orzeszkowa

- Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.

Cyceron

Cały zasób swojej wiedzy wykorzystali na egzaminie udowadniając samym sobie i
pedagogom,że:

-Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia.
Thomas Alva Edison

Drogie Koleżanki i Koledzy. Przyjmijcie słowa serdecznychżyczeń od tych, którzy czuwali nad Waszym
wychowaniem i wykształceniem.

- Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Zespołu Szkół …...

- Dziękuję.

- Proszę o zabranie głosu …..
- Dziękuję.

- Proszę o zabranie głosu ……..
- Dziękuję.

- Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady ……
- Dziękuję.

- Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady …..

- Dziękuję.

- Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziców …..

- Dziękuję.

( podkład muzyczny: płyta 4 /nr 7 Vangelis )

Być niepospolitym i zajmującym we własnej wyobrażni – to łatwo, lecz być
niepospolitym w codziennym zwyczajnymżyciu i wszystko przepoić nowością – oto mi
zadanie.

Bądź sobą - szukaj własnej drogi. Poznaj siebie i zdaj sobie sprawę z tego, do czego
sam jesteś zdolny. Jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować, wykształcić.

Nie ma innego zaklęcia na szczęście, jak umieć i lubić pracować.



Nie pracujesz dla ojczyzny, społeczeństwa, przyszłości, jeśli nie pracujesz ku
wzbogaceniu własnej duszy. Tylko biorąc, można dawać. Tylko rosnąc własnym duchem,
można wzrostowi współdziałać.

Drodzy Absolwenci Zespołu ……….. Godnie reprezentujcie nasz kraj, nasze miasto i
imię naszej szkoły.

- Proszę o przekazanie sztandarów.

- Proszę o wystąpienie:
1
2
3.

Wymienieni uczniowie przejmą sztandar Liceum Ogólnokształcącego.

- Proszę o wystąpienie:
1.
2.
3.

Wymienieni uczniowie przejmą sztandar Zespołu Szkół.

- Proszę o powstanie.

- Poczty sztandarowe wystąp !

- Sztandary przekazać !

- Poczty sztandarowe wstąp !

- Dziękuję.

- Proszę panią dyrektor …. o wręczenie nagród byłym członkom pocztów
sztandarowych:

1.

- Do uroczystegoślubowania proszę następujących absolwentów:

1.

- O odczytanieślubowania proszę …….

- Proszę o powstanie.

- Poczty sztandarowe wystąp !

- Do ślubowania.

- Po ślubowaniu.



- Poczty sztandarowe wstąp !

( podkład muzyczny płyta 1 / nr 4 )

Wiedza prawdziwa i mądrość nikomu jeszcze nie objawiły się we śnie, zanim nie
zaczął się jej uczyć.

Człowiek, który pracuje tylko rękoma jest robotnikiem. Człowiek, który pracuje
rękoma i wyobraźnią jest twórcą. Człowiek, który pracuje rękoma, wyobraźnią i sercem
jest artystą.

Przed każdym człowiekiem rozpościera się ogrom rozmaitych możliwości. Ile
dźwięków w gitarze, ile iskier w drzewie, ile gwiazd w kosmosie, tyle możliwości w
człowieku.

( podkład muzyczny )

- Absolwenci wyróżniający się w nauce i zachowaniu, którychśrednia ocen na
świadectwie maturalnym wynosi powyżej ……., a na egzaminie dojrzałości nie
mniej niż …….. otrzymują świadectwa z wyróżnieniem.

- Proszę o wystąpienie:

- Panią dyrektor proszę o wręczenie nagród.

- Dziękuję.

- Rada Pedagogiczna przyznała nagrody książkowe absolwentom, którzy w ciągu
czterech lat nauki uzyskalibardzo dobre wyniki. Proszę o wystąpienie:

- Panią dyrektor proszę o wręczenie nagród.

- Dziękuję.

- O wystąpienie proszę uczniów, którzy zajęli zaszczytne miejsca w zawodach
sportowych i wyróżnili się pracą społeczną. Są to:



- O wręczenie nagród proszę pana dyrektora …….

- Dziękuję.

( płyta 2 / nr 1 / Moricone )
Przed nowym krokiemżycia, choćby najbłahszym, jest chwila, w której ociąga się i

pragnie, by czas zatrzymał się w swym biegu. Lecz chwila ta przemija, czas bieży i
nie zostaje nic innego, jak przystąpić do rzeczy.

Życie ma to do siebie,że nie można go powtórzyć. Nie zapominaj więc, że każdy
nowy dzień jest Ci dany po to, abyś był szczęśliwy.

( piosenka „Szczęśliwej drogi już czas”)

- W imieniu uczniów klas III absolwentów pożegna ……– uczennica klasy III

- Dziękuję.

- Wyrazicielem myśli i odczuć absolwentów 2001 roku będzie ………
- Dziękuję.

( płyta 2 /1 Moricone )

Należy próbować robić nie cokolwiek, ale to, co się powinno. Nie zadowalać się tym
co możliwe, ale uchwycić śmiało i odważnie konkretów. Pozbądź się lęku
powstrzymującego Cię od gotowości rzucenia się w wir wydarzeń. Zobaczysz,że
wolność da Ci radość.

Wszystkie nasze działania są istotne, wszystkie zostaną utrwalone w wielkiej pamięci
wszechświata, do której dotrą, by uzyskać walor nieprzemijalności w czasie. Nie istnieją
zdarzenia nieważne, tak samo jak nie istnieją ludzie nieważni.

Idź do przodu. Nie bój się życia ! Nigdy nie rezygnuj ! Odkrywaj swoją oryginalność !
Uświadamianie sobie własnej indywidualności jest dojrzewaniem. Tylko „nikt” nie ma
indywidualności.

Życie jest drogą. Kiedy Twoja, zakotwiczona od dłuższego czasu w porcie barka,
zaczęła „puszczać korzenie” w bezwładzie tegoświata wypłyń znów na szerokie
morze. To niezwykle ważne, aby za każdą cenę ocalić siebie i pielgrzymiego ducha
„swojej barki”.



( piosenka )

Żyjesz tu i teraz.
Masz jednożycie, jeden punkt.
Co zdążysz zrobić, to zostanie.
Choćby ktoś inne mógł mieć zdanie.

(Czesław Miłosz )

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy.

Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami, jak i planami. Wykonaj z sercem swoją
pracę jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach
losu.

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć.

Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa. Masz prawo być
tutaj.

Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

- Proszę o powstanie.

- Proszę o wyprowadzenie sztandarów.

- Dziękuję.

- Za chwilę odbędzie się uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości abiturientom
Zespołu ……... Chwila to niezwykle ważna i podniosła.

- Proszę o wystąpienie uczniów klasy IV…….. Wychowawcę ……..proszę o
wręczenie świadectw.

- Proszę o wystąpienie uczniów klasy IV……….. Wychowawcę proszę o wręczenie
świadectw.

- Proszę o wystąpienie uczniów klasy IV. Wychowawcę ……..proszę o wręczenie
świadectw.

- Proszę o wystąpienie uczniów klasy IV……. Wychowawcę ……..proszę o
wręczenie świadectw.

- Proszę o wystąpienie uczniów klasy IV…………. Wychowawcę ……… proszę o
wręczenie świadectw.

- Proszę o wystąpienie uczniów klasy IV ……... Wychowawcę ………proszę o
wręczenie świadectw.

- Proszę o wystąpienie uczniów klasy IV ……... Wychowawcę ………. proszę o
wręczenie świadectw.



- Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz do końca – mówił poeta rzymski
Owidiusz.

- Końca dobiegła uroczystość pożegnania absolwentów Zespołu Szkół ……..
Wszystkim zebranym dziękuję za udział.


