
Studniówka 2016 

w Liceum Ogólnokształcącym   

w Mogielnicy 

 

     30 stycznia 2016 r. w murach Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, 
odbyła się studniówka Anno Domini  
2016. Wierni tradycjom szkoły w roku 
jubileuszu siedemdziesięciolecia Liceum 
Ogólnokształcącego w Mogielnicy 
zebraliśmy się w gościnnych murach 
naszej szkoły, w pięknie udekorowanej 
hali sportowej. Tej nocy stała się ona salą 
balową. Uczestnikami tego niezwykłego, 
magicznego balu byli zaproszeni goście: 
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica      
pan doktor Sławomir Chmielewski, 
przewodniczący Rady Miejskiej pan Jan 
Tkaczyk oraz przewodniczący Rady 
Rodziców pan Robert Krawczyk, dyrekcja 
szkoły  pani dyrektor Jolanta Tomczyk, 
zastępczynie dyrektora oraz jednocześnie 
wychowawczynie klas trzecich pani prof. 
Anna Łukaszczyk i pani prof. Urszula 
Tomala – Kujat, Członkowie Rady 
Pedagogicznej oraz rodzice maturzystów. 
     Szczególnie pięknie prezentowali się 
bohaterowie wieczoru – maturzyści 2016 
wraz z osobami towarzyszącymi. 
     Studniówkę uroczyście otworzyła pani 
dyrektor Jolanta Tomczyk, która 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



serdecznie powitała uczestników balu, 
zaproszonych gości oraz nauczycieli i 
rodziców Zwracając się do maturzystów 
powiedziała: „To pierwsza taka noc w 
życiu, kiedy uświadamiam sobie, że nie 
jesteście już dziećmi. To ten moment, że 
czujecie, że dojrzeliście do tego, aby 
zmierzyć się ze światem i swoimi 
marzeniami.” 
     Dostojny polonez w wykonaniu 
maturzystów rozpoczął ten niezwykły 
wieczór. 
     Trzecioklasiści zaprezentowali gościom 
zabawny, lekki program artystyczny, na 
który złożyły się skecze, tańce, piosenki – 
będące dedykacjami dla wszystkich, 
którzy przyjęli zaproszenie na bal. 
     Nasze występy zyskały aplauz a my 
mogliśmy się pochwalić swoimi 
talentami. Zebraliśmy gromkie brawa. 
     Serdecznie dziękujemy wszystkim 
którzy pomogli nam w organizacji 
niezwykłego balu: pani dyrektor Jolancie 
Tomczyk za ogromną życzliwość i wszelką 
pomoc skierowaną do nas, 
wychowawcom pani prof. Annie 
Łukaszczyk i pani prof. Urszuli Tomali – 
Kujat za pomoc w przygotowaniu 
programu artystycznego i całej imprezy 
oraz opiekę i wsparcie, którą nam dawały 
i dają w ciągu tych trzech lat. Dziękujemy 
wychowawcom klas drugich: pani prof. 
Aldonie Omen – Wrzesińskiej, pani prof. 
Jolancie Pawłowskiej , panu prof. 
Hubertowi Rauchowi  oraz uczniom tych 
klas za  wykonanie przepięknej dekoracji, 
pani prof. Dagmarze Janickiej za 
przygotowanie pięknego układu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



choreograficznego poloneza,   pani prof. 
Marioli Kuźmie za oprawę muzyczną i 
występy wokalne. Szczególnie ciepło 
dziękujemy naszym kochanym rodzicom, 
którzy podjęli się organizacji balu i 
towarzyszyli nam w tym szczególnym 
dniu. 
      Doskonała zabawa przy muzyce DJ 
Dominika, trwała do białego rana. 
Bawiliśmy się doskonale z naszymi 
gośćmi, nauczycielami i rodzicami. 
Ta noc, ten bal na zawsze pozostanie w 
naszej pamięci.  
A teraz już tylko … matura . 
 Maturzyści 2016 
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