Abiturki 2015
Abiturki to jedna z najważniejszych uroczystości wpisanych w kalendarz Liceum
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
24 kwietnia 2015 roku, chcąc pożegnać kolejny rocznik absolwentów, w hali
sportowej zgromadzili się: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie pani Dorota
Sokołowska, Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie pani
Anna Pietrzak, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego pan Juliusz Gorzkoś,
Burmistrz Miasta Sierpc pan Jarosław Perzyński, Kierownik Płockiej Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pan Radosław Lewandowski,
Zastępca Dyrektora PEFRON Oddział Mazowiecki pan Grzegorz Falkowski, Dziekan
Dekanatu Sierpeckiego ks. kan. Andrzej Więckowski, Naczelnik Wydziału Oświaty
i Zdrowia pani Bogusława Lewandowska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.
mjra Henryka Sucharskiego pani Ewa Nowakowska, Wicedyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego pani Ewa Jancewicz,
dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowo – kulturalnych, sponsorzy,
rodzice abiturientów i uczniów klas II, nauczyciele, pracownicy szkoły,
młodzież oraz lokalne media.
Tegoroczne Abiturki zostały zaaranżowane w konwencji Cyrku – radość, trochę
zwariowana atmosfera, pozytywny chaos, wspaniała zabawa, szaleństwo.
Linoskoczkowie, połykacze ognia, treserzy dzikich zwierząt, żonglerzy,
akrobaci, woltyżerzy i komicy – to najczęstszy skład objazdowych trup
cyrkowych, które przez długie lata wywołują wszędzie tam, gdzie się
pojawiają, ogromne zainteresowanie. Bogaty program artystyczny – przygotowany
przez klasę II b wraz z wychowawczynią panią Zofią Froncek – również
zachwycił każdego, nawet najbardziej wymagającego widza. Uczestnicy mieli
okazję zobaczyć niezwykłe widowisko, które obejmowało takie atrakcje jak:
pokaz akrobatyczny, taniec hinduski, żonglerka, pokaz iluzjonistyczny,
występy klaunów, słodki poczęstunek. Na arenie cyrkowej zaprezentowały się
także żywe zwierzęta, czyli koń kucyk i budzący grozę wąż boa. Nie zabrakło
wspaniałej muzyki, popcornu oraz prawdziwej cukrowej waty.
Abiturki to nie tylko zabawa, ale i doskonała okazja do tego, aby uhonorować
wyróżniających się trzecioklasistów. W tym roku tytuł najlepszej
abiturientki, przyznawany przez Starostę Powiatu Sierpeckiego, otrzymała
Aleksandra Zielińska z klasy III a. Również wychowawcy klas III podziękowali
wybranym przez siebie uczniom za trzy lata współpracy, wręczając Abiturkę –
statuetkę szkolnego Oskara. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Kamil Frątczak z
klasy III a – wyróżniony przez wychowawczynię panią Marlenę Bogucką, Patrycja
Wochowska z klasy III b – nagrodzona przez wychowawczynię panią Małgorzatę
Chalicką, Aleksandra Kopycińska z klasy III c – wybrana przez wychowawczynię
panią Beatę Zdrojewską, Kamil Mańkowski z klasy III d – uhonorowany przez
wychowawczynię panią Danutę Gąsiorowską, klasa III e – odznaczona przez
wychowawczynię panią Jolantę Wiśniewską, Marta Jułkowska z klasy III f –
wyróżniona przez wychowawczynię panią Alicję Wawrocką oraz Patrycja Zimnawoda
z klasy III g – uhonorowana przez wychowawczynię panią Joannę Janiszewską.
Abiturkę za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali: Katarzyna Kwiatkowska z
klasy III f i Tomasz Jankowski z klasy III c.

Zgodnie ze zwyczajem szkoły Abiturki przyznała także społeczność szkolna. W
poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali: Iluzjonista – Bartłomiej
Mazurek (klasa III f), Prymus Nie Na Przymus – Aleksandra Zielińska (klasa
III a) i Mateusz Wojtczak (klasa III c), Nasze Słowiki – Lena Hadi (klasa III
g), Złota Para – Joanna Błaszkiewicz (klasa III e) i Cezary Mosakowski (klasa
III f), Elegant i Elegantka – Katarzyna Bąk (klasa III a), Siłacz – Grzegorz
Czajkowski (klasa III f), Złote Trąby – Jakub Kowalski (klasa III c) i Robert
Marjański (klasa III c), Plastyczna Dusza – Aleksandra Szczepańska (klasa III
d), Supergazela – Katarzyna Kwiatkowska (klasa III f), Śmieszka i Śmieszek –
Kinga Zalewska (klasa III e) i Kamil Sekulski (klasa III e), Superpapugi –
Jakub Kowalski (klasa III c), Bartosz Skowroński (klasa III c), Robert
Marjański (klasa III c) oraz Bartosz Witkowski (klasa III c).
Abiturki 2015 zakończył niezwykle wzruszający występ muzyczny osób
nominowanych w kategorii Nasze Słowiki. Społeczność szkolna jeszcze raz
usłyszała cudownie brzmiące głosy Sylwii Wójcik, Dagmary Kalinowskiej, Leny
Hadi, Kingi Trojanowskiej oraz Kamila Frątczaka. Głos zabrała również
przedstawicielka klas trzecich Aleksandra Kopycińska. Uczennica podziękowała
dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za trud włożony w edukację oraz
wychowanie wszystkich abiturientów.
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