
 Uczniowie ZSO w Mogielnicy obalają mity, czyli alternatywa dla wagarów! 

      Pierwszy Dzień Wiosny dla wielu stanowi synonim Dnia Wagarowicza. Uczniowie ZSO w Mogielnicy 

postanowili obalić ten mit! Dla nas chodzenie na wagary, marznięcie nad zalewem, błąkanie się po lesie czy 

ukrywanie w zakamarkach miasta przed bystrym belferskim wzrokiem nie jest już trendy 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum, pod czujnym okiem opiekunów, dyrekcji i nauczycieli, 

przygotował dzień pełen niespodzianek! O lekcjach nie było mowy, królowała bowiem wspaniała zabawa! 

         Przedstawicielki SU zadbały o każdy szczegół imprezy (tu ukłon w stronę Asi Kujat i Pauliny Latosiak 

z klasy IIA LO). Pracowały wiele dni, by osiągnąć upragniony efekt i zorganizować rozrywkę dla 

wszystkich uczniów. Dzień obfitował w liczne konkursy z nagrodami. Jury złożone z przedstawicieli 

dyrekcji, nauczycieli oraz opiekunów i członków SU nie miało czasu na odpoczynek.   

         

 

 

 

 

 

 

Święto wiosny rozpoczęły wybory Miss i Mistera szkoły. Istotną rolę odgrywało tu przebranie i... pewny 

krok, bo wybieg dla najpiękniejszych był naprawdę długi  

Zwycięzcami ogłoszono – Kamila 

Stolarczyka z klasy IIIB LO - 

„upiornego” gitarzystę i zespół 

hawajskich ślicznotek – Joannę 

Kujat (IIA LO), Paulinę Latosiak 

(IIA LO), Magdalenę Bobę (IIB 

LO), Małgorzatę Wiśnik (IIB LO).  

      

Ku wielkiej radości 

zgromadzonych wyłoniono także 

dwoje wiosennych szczęściarzy – Klaudię Om en (3d gimnazjum) i Łukasza 

Kołacza (IC LO), którzy 

otrzymali z rąk zastępców 

dyrektora – p. Jolanty 

Tomczyk i p. Urszuli Tomali-

Kujat – po kubku pysznej gorącej czekolady oraz...  słodkim 

całusie  

        Najwięcej emocji wywołały zmagania wokalne 

dwudziestu dwóch drużyn, które zgłosiły się do konkursu 

karaoke. Wychowawcy dzielnie wspierali swoich uczniów, 

a widzowie nagradzali ulubieńców oklaskami. Jury nie 

miało łatwego zadania, ponieważ wszyscy uczestnicy 

poważnie podeszli do sprawy. 



 

Ostatecznie przyznano trzy nagrody – brylantową, złotą i srebrną płytę. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIIB 

LO, drugie miejsce – klasa IIIA LO, a trzecie – klasa 1a gimnazjum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Prix konkursu trafiło do rąk Grona Pedagogicznego, które brawurowo wykonało piosenkę 

 „Chodź, pomaluj mój świat” zespołu „2+1”.  

       

 Na zakończenie imprezy rozstrzygnięto konkurs na 

wiosenną dekorację sal lekcyjnych. W tym roku 

wzięło w nim udział wiele klas gimnazjum i liceum.  

 

 

Na ścianach, oknach, ławkach pojawiły się niecodzienne 

obrazy – jeziora, drzewa, łąki pełne kwiatów, tęcze, a 

także słońce wyglądające zza chmur. Najlepsi 

okazali się uczniowie klasy IIA LO. 

 



 Dzięki inicjatywie Dyrekcji Szkoły wszyscy uczestnicy zabawy zostali wyróżnieni – otrzymali słodycze.  

       Pierwszy Dzień Wiosny upłynął niepostrzeżenie... bez pytania, sprawdzianów i jedynek! Kto wybrał się jednak 

na wagary, niech żałuje! Z pewnością nie bawił się tak dobrze, jak my!  Mamy nadzieję, że za rok Wiosna przyniesie 

kolejne niespodzianki.  

       Gratulujemy pomysłowości SU i jego opiekunom!                                     (em) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fot. J. M.  


