Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się
najpiękniejszym dniem twojego życia.
Mark Twain

Żegnajcie, Drodzy Maturzyści!
30 kwietnia 2010 roku uczniowie klas
trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy
odebrali świadectwa ukończenia szkoły średniej. Podczas uroczystości maturzyści wysłuchali przemówienia pani
dyrektor Anny Łukaszczyk, która
w imieniu całego Grona Pedagogicznego życzyła młodzieży powodzenia podczas zbliżających się egzaminów oraz
sukcesów w dorosłym życiu. Z łezką w oku przyjęli ciepłe słowa od wychowawców, w imieniu których wystąpiła p.
Edyta Mydłowska – wychowawczyni klasy III A. Z uśmiechem odebrali życzenia przewodniczącego Rady Rodziców
– p. Bogdana Kluczki.
W tym wyjątkowym dniu absolwenci otrzymali nagrody
książkowe, dyplomy za wysoką średnią ocen i wzorowe
zachowanie,
za aktywny
udział w życiu
klasy i szkoły
(działalność w
SU, pracę w
redakcji
Szkolnego Halo, udział w imprezach środowiskowych) oraz za

reprezentowanie naszego liceum w konkursach, festiwalach i
zawodach sportowych.
Dyrekcja oraz wychowawcy pamiętali o listach
gratulacyjnych dla rodziców uczniów z najwyższą średnią
(Paweł Brzemiński z III C – 5,13, Piotr Cuprjak z klasy III A –
4,94, Beata Rzępała z klasy III B – 4, 75). Dyplomy z
podziękowaniami odebrali także rodzice, którzy przez trzy lata
aktywnie współpracowali ze szkołą.

W imieniu rodziców tegorocznych maturzystów wystąpiła p. Krystyna
Koperska, która krótko podsumowała pracę młodzieży, skierowała także wyrazy
wdzięczności do dyrekcji szkoły, wychowawców klas trzecich – p. Edyty
Mydłowskiej (III A), p. Aleksandry Wojtatowicz (IIIB), p. Jarosława
Mydłowskiego (IIIC) oraz wszystkich pedagogów.
Młodzież nagrodziła swych nauczycieli pięknymi bukietami żółtych i
czerwonych róż. Następnie dziewczęta i chłopcy zaprezentowali swój pożegnalny
program artystyczny, a w nim dwie poruszające piosenki w wykonaniu Pawła
Brzemińskiego, Beaty Rzępały i Joanny Jackowskiej.
Przedstawiciele klas II liceum pamiętali o starszych koleżankach i kolegach
– wystąpili z refleksyjnym montażem słowno-muzycznym i ofiarowali
maturzystom symboliczne upominki na szczęście (maskotki).
Po imprezie absolwenci spotkali się ze swymi wychowawcami na sesji fotograficznej
Teraz przed nimi matura!!! Życzymy powodzenia!!!

Przekazanie sztandaru szkoły klasom drugim
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