


Dzisiaj ostatnie uczniowskie wejście na scenę. Teatr Niezwykły 

pod nazwą Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach,

pragnie uhonorować swoich aktorów, którzy grali role uczniów 

w szkole przez cztery lata. Jak w każdym teatrze, jak w każdej sztuce

były role główne, pierwszoplanowe, drugoplanowe, ale były też epizody.

Co więcej role grane w ZS nr 1 w Puławach każdy z Was wybierał sam. 

Każdy z Was miał możliwość wcielić się w wiele ról, a każda z nich, 

mam nadzieję pozostanie w Waszej pamięci. 

Spędziliście tu cztery lata. Był to czas wypełniony nie tylko sztywnymi ramami

lekcji i klasówek. Przez te lata byliście bardzo ważną częścią

społeczności szkolnej, która pracowała społecznie, prowadziła wiele

akcji charytatywnych, konkursów, pokazów, warsztatów i prezentacji.

Uczestniczyliście w wielu dodatkowych modułach i kursach,

wycieczkach w tym zorganizowanych. Każdy z Was do swojego CV

może dołączyć zdobyte certyfikaty i dyplomy. Radością napawa fakt,

iż bardzo pozytywnie oceniają Wasze umiejętności pracodawcy, 

w których odbywaliście praktyki zawodowe.



Szanowni Abiturienci !

Przez cztery lata wspólnie przeszliśmy długą i ciekawą drogę. To w murach naszej 
szkoły precyzowały się Wasze poglądy i zainteresowania, a dzisiejsze marzenia o 

dalszej nauce lub wyborze drogi zawodowej z każdym dniem szkolnego życia 
przybierały realnych kształtów. Otrzymanie świadectwa ukończenia Technikum 

nr 1 w Puławach zamyka pewien rozdział Waszego życia.

I choć dotarliście do mety ważnego etapu życia, musicie pamiętać, że do mety 
przybywa się tylko po to, aby wyruszyć w dalszą drogę. Sięgajcie więc po nowe 
doświadczenia, pamiętając przy tym, że szczyty zdobywa się krok po kroku, nie 

zatrzymując się pomiędzy. Los sprzyja tylko odważnym, dla których pokonywanie 
siebie jest źródłem rozwoju. Wy wielokrotnie dawaliście dowody, że nie boicie się 

wyzwań. Realizujcie swoje plany i miejcie odwagę sięgać wyżej :)

Życzę Wam wytrwałości, radości oraz sukcesów na egzaminach maturalnych oraz 
w dorosłym życiu

Lidia Nogowska





Drodzy Uczniowie klasy 4 at, z całego serca gratuluję Wam osiągnięcia, jakim jest 
ukończenie szkoły. Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie 

czteroletniej edukacji. Wierzę, że ten wysiłek uczyni z Was ludzi mądrych i 
szlachetnych. To w murach naszej szkoły precyzowały się Wasze poglądy i 

zainteresowania. Wielokrotnie dawaliście dowody, że nie boicie się wyzwań. Pragnę, 
abyście tacy pozostali. Pamiętajcie, aby sięgać po nowe doświadczenia.

Wierzę, że wyniki egzaminu maturalnego będą zgodne z Waszymi oczekiwaniami i 
pozwolą wybrać wymarzoną ścieżkę życiową. Otrzymanie świadectwa ukończenia 

szkoły zamyka tylko pewien rozdział Waszego życia.

Życzę Wam dalszej wytrwałości, radości oraz sukcesów w życiu prywatnym i 
zawodowym. Pamiętajcie, że Wasze cele i marzenia zrealizują się jeśli tylko mocno 

będziecie tego pragnęli.

Wychowawca Katarzyna Czopko-Noworolnik

„Wiedzę możemy zdobyć od 
innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz





Wszystko dobrze będzie i tak.

Chociaż dobre różny ma smak.

Podążajcie za sercem,

Chwyćcie się marzeń,

Kochajcie bez granic.

Ważne byście szli własną drogą.

Przyjmowali co dają,

Oddawali co wzięliście.

Dawajcie, bierzcie i szanujcie.

Nie bójcie się życia...

Zachowujcie się tak,

jakbyście byli szczęśliwi…, a będziecie.

Wszystkiego, co najlepsze.

Anna Cieślik





Idąc za słowami E.W. Emersona, amerykańskiego poety i eseisty, 
który powiedział, że "to co znajduje się za nami i to co znajduje 

się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest 
w nas", pragnę podziękować wszystkim Wam - absolwentom ZS 

nr 1 za indywidualność oraz uśmiech i piękno, które jest 
w każdym z Was. Wierzę, że wystarczy abyście odkryli swoje 

talenty, a przeciwności losu przekujecie w realne możliwości –
i bez znaczenia jest tu czas - istotne są Wasze cele oraz marzenia 

i spełnienia tych właśnie pragnę Wam z całego serca życzyć 
dziękując za wspólny czas :-)

Z poważaniem,

Grzegorz Abramek





Drodzy uczniowie, za chwilę absolwenci. To właśnie dziś -teraz 

w przeciągu tych kilkunastu minut kończy się najpiękniejszy etap

Waszego życia. Niezależnie od tego, co o nim myślicie, 

będziecie do niego wracać myślami przez całe dorosłe życie. 

Nieraz z rozrzewnieniem pomyślicie – żeby tak można przeżyć 

jeszcze raz, żeby choć na chwilę wrócić w młodzieńczy, beztroski 

świat, pełen recept, które można było realizować zupełnie 

dowolnie i zupełnie za darmo.





Przed Wami cały świat. 

Przed Wami nadzieje, niepokoje, niepewność; mozolne 

szukanie drogi i prawdy na splątanych ścieżkach życia. 

Należy przy tym pamiętać, że nie wystarczy iść – trzeba 

jeszcze iść we właściwym kierunku. 

Przed Wami szamotanie się w nieporadności, 

przedzieranie się przez życie z pytaniem: 

Kim jestem? Kim będę?



Największym osiągnięciem życiowym człowieka jest ustawiczne 

stwarzanie samego siebie od nowa tak, 

aby w końcu dowiedzieć się, jak żyć. 

Dlatego stwórz koncepcję osoby, jaką chciałbyś być. Lub robić coś. 

Kochaj kogoś. Nie bądź gałganem. Żyj poważnie. 

Bo w rzeczywistości możesz być jeszcze wszystkim, zdobyć nowe 

umiejętności, znaleźć nowe pasje. 

Możesz nawet zmienić siebie i stać się kimś innym, niż byłeś.



Pamiętajcie też, 

że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest.

Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Idźcie łagodnie przez zamęt i pośpiech, pamiętając jaki spokój możecie 

znaleźć w ciszy. 

Na tyle, na ile możecie, żyjcie w przyjaźni z wszystkimi ludźmi.



„KTO WIE, CO ZAKRĘT BLISKI KRYJE,

DRZWI TAJEMNICY, DZIWNĄ ŚCIEŻKĘ.

TYLEM JĄ RAZY W ŻYCIU MIJAŁ,

AŻ PRZYJDZIE CHWILA, GDY NARESZCIE

OTWORZY MI SIĘ DROGA NOWA.”

Drogie Koleżanki i Koledzy! Na początku Waszej nowej drogi ku przyszłości życzymy wam wiele

szczęścia, satysfakcji, udanych wyborów w różnych sytuacjach życiowych zakończonych sukcesem,

odnalezienia prawdziwych przyjaźni i wartości w życiu, zdania egzaminu maturalnego. 

Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować Naszą Szkołę.

Kochani, żegnamy Was życzeniami płynącymi z głębi serca. Niech omijają was troski, smutki 

i zwątpienia a towarzyszy radość, zrozumienie, przyjaźń i nadzieja.

Życzymy Wam szerokiej drogi!!!

Samorząd Uczniowski 
z  opiekunkami


