
Najpiękniejszym skarbem 

Jest rozum oprawiony w pokorę. 

                                Apollinaire Despinoix 

  
 

 Żegnajcie, Drodzy Maturzyści! 

 
          29 kwietnia 2016 roku 

uczniowie klas trzecich Liceum 

Ogólnokształcącego w Mogielnicy 

odebrali świadectwa ukończenia 

szkoły średniej. Podczas uroczystości 

maturzyści wysłuchali przemówienia 

pani dyrektor Jolanty Tomczyk, która 

w imieniu całego Grona 

Pedagogicznego życzyła młodzieży 

powodzenia podczas zbliżających się 

egzaminów oraz sukcesów w 

dorosłym życiu. Powiedziała między 

innymi: 

„Nigdy nie traćcie nadziei ani 

wiary we własne siły ani w 

możliwości drugiego człowieka. 

Pamiętajcie, że oprócz nabytej 

wiedzy, o wartości człowieka 

decyduje to, co ma w sercu. Miejcie 

więc szacunek dla każdego 

napotkanego człowieka, bo to jest 

jedna z najważniejszych rzeczy, 

jakich trzeba się nauczyć. 

Idźcie przez całe życie z takim 

samym zapałem i entuzjazmem, jaki 

czujecie w sercach dziś. Podsycajcie 

Waszą młodzieńczą świeżość świata, 

którą tak łatwo zatracić w 

codziennym życiu. Nie rezygnujcie z 

marzeń i planów, pamiętając, że 

każdy z Was ma ważną rolę do 

spełnienia. Nie cofajcie się wstecz, 

ale i nie zapominajcie o tych, którzy 

Was ukształtowali.”  

Ważnym i podniosłym 

momentem uroczystości było 

przekazanie Sztandaru Szkoły 

reprezentantom klas drugich liceum. 

W tym wyjątkowym dniu absolwenci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy za 

wysoką średnią ocen i wzorowe zachowanie, za aktywny udział w życiu klasy i szkoły 

(działalność w Samorządzie Uczniowskim, udział w imprezach środowiskowych) oraz za 

reprezentowanie naszego liceum w konkursach i zawodach sportowych. 



 Dyrekcja oraz wychowawcy 

pamiętali o listach gratulacyjnych dla 

rodziców uczniów z najwyższą 

średnią (Adriany Boby z klasy IIIA i 

Krzysztofa Beliniaka z klasy IIIB). 

Dyplomy z podziękowaniami 

odebrali także rodzice, którzy przez 

trzy lata aktywnie współpracowali ze 

szkołą.  

W imieniu rodziców 

tegorocznych maturzystów wystąpiła 

p. Ewa Oraczewska, która skierowała 

wyrazy wdzięczności do dyrekcji 

szkoły, wychowawców klas trzecich 

– p. dyr. Anny Łukaszczyk i p. dyr. 

Urszuli Tomali-Kujat oraz wszystkich 

pedagogów. Młodzież nagrodziła 

swych nauczycieli pięknymi 

bukietami kwiatów. Następnie 

dziewczęta i chłopcy zaprezentowali 

swój pożegnalny program 

artystyczny. Przedstawiciele klas II 

liceum pamiętali o starszych 

koleżankach i kolegach – wystąpili z 

refleksyjnym montażem słowno-

muzycznym i ofiarowali maturzystom symboliczne 

upominki na szczęście.  

                                                        

 Teraz przed nimi matura!  Życzymy powodzenia! 


