Pierwsi absolwenci Liceum Politechniki Białostockiej

Liceum Ogólnokształcące Politechniki pożegnało (26 kwietnia
br.) swoich pierwszych absolwentów. 46 tegorocznych
maturzystów podczas niezwykłej uroczystości odebrało
gratulacje i świadectwa ukończenia szkoły średniej. Przed nimi
egzaminy maturalne i decyzje o wyborze kierunku studiów oraz
uczelni.
Swoją naukę w LO PB zakończyli uczniowie z pierwszego rocznika
szkoły. To oni w 2016 roku zdecydowali się postawić na nową,
powołaną przy Politechnice Białostockiej placówkę.
- Pierwsi w szkole, pierwsi na Politechnice, pierwsi w regionie
absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej tego wyjątkowego tytułu nikt Wam nie odbierze. Daliście się poznać
jako grupa zdolnych, młodych osób, o szerokich zainteresowaniach,
talentach i pasjach. Trudno wymienić wszystkie Wasze osiągnięcia,
których dokonaliście podczas trzech lat nauki w Liceum - a są
imponujące. Już dziś ponad 20 uczniów zdobyło indeksy na studia
dzięki udziałowi w konkursach. Podobna liczba uczniów może
pochwalić się stypendiami Prezydenta Miasta Białegostoku.
Czterech uczniów to laureaci stypendiów artystycznych przyznanych
przez Marszałka Województwa Podlaskiego, dwóch to stypendyści
Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie LO PB są także w gronie
stypendystów programu "Odkrywcy Diamentów" - z dumą podkreślał
Prorektor ds. Nauki Politechniki Białostockiej prof. Andrzej Sikorski.
- Ta uroczystość przypomina mi wyjazd dziecka z domu, kiedy
rodzice przestrzegają: uważaj na siebie, bądź ostrożny, ostrożna. A
wtedy odpowiadacie: przecież jestem dorosły! - zwracał się do
absolwentów Dyrektor LO PB Józef Klim. Przypomniał, że dorosłość
wiąże się z wolnością oraz odpowiedzialnością. Prosił też, żeby w

wiąże się z wolnością oraz odpowiedzialnością. Prosił też, żeby w
przyszłości absolwenci nie tracili kontaktu ze szkołą: - Pozwólcie, że
będziemy obserwować Wasze losy i zapraszać do współpracy przy
tworzeniu Złotej Księgi Absolwentów Liceum.
Podziękowania na wspólne lata pracy i nauki skierowali do
maturzystów także ich wychowawcy: Monika Borodzicz i Tomasz
Buczkowicz. W imieniu absolwentów wystąpiła Julia Topór.
Wszystkim absolwentom Liceum Ogólnokształcącego Politechniki
Białostockiej życzymy połamania piór na maturze i dostania się na
wymarzone studia!
Chętni do poznania szkoły - mogą już ją odwiedzić 15 maja br.
(środa) podczas Dnia Otwartego Liceum Ogólnokształcącego
Politechniki Białostockiej.

