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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W MOGIELNICY

Wczoraj, dziś, jutro...
15 października 2016 roku w naszej szkole miała miejsce niezwykła
uroczystość - oto Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy (wchodzące obecnie
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy),
obchodziło swój jubileusz - 70-lecia istnienia.
Z tej właśnie okazji, dyrekcja szkoły powołała komitet organizacyjny,
który wraz z całą społecznością szkolną już w ubiegłym roku rozpoczął szereg
przygotowań, by w należyty sposób uczcić tak wspaniałą rocznicę. Efekty tych
różnorodnych działań mogliśmy podziwiać w minioną sobotę. Szkolne święto
stało się okazją do spotkań wychowanków szkoły podczas już V Zjazdu
Absolwentów. Program uroczystości był bardzo bogaty.
Wielkie wspólne świętowanie rozpoczęliśmy już o godzinie 11.00 mszą
świętą, którą w mogielnickim kościele pod wezwaniem św. Floriana celebrował
ksiądz prałat Gerard Jarecki - absolwent naszego Liceum. Intencją eucharystii
była modlitwa za wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
w Mogielnicy. W swoim

kazaniu, ks. Jarecki przywołał przeszłość,

wspominając minione lata spędzone w murach naszej szkoły i tych, którzy po
ukończeniu naszego liceum wyruszyli ścieżkami swojego życia, niosąc w sercu
i wdzięcznej pamięci jego obraz. Pan burmistrz Miasta i Gminy Mogielnica
dr Sławomir Chmielewski, Pani dyrektor ZSO w Mogielnicy Jolanta Tomczyk
oraz członkowie Rady Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej przygotowali
oprawę liturgii, podkreślając wyjątkowy charakter tej mszy świętej i jej związek
z naszym wielkim jubileuszem.
Po uroczystości w kościele parafialnym, ze sztandarem naszej szkoły na
czele, przeszliśmy do budynku ZSO. Już po drodze widać było wzruszenie na

wielu twarzach, słychać głosy serdecznego powitania, niejednokrotnie po wielu,
wielu latach...
Kolejna część uroczystości odbyła się na hali sportowej ZSO. Prowadzące
do niej korytarze pozwoliły nam przenieść się w minione lata za sprawą
licznych zdjęć - sprzed lat kilku i kilkudziesięciu... Wyeksponowane w jednym
miejscu

kroniki szkolne przywołały wiele wspomnień, wywołały uśmiech,

a czasem ściskające gardło wzruszenie.
Serdeczne powitanie wszystkich przybyłych gości przez Panią Dyrektor
Jolantę Tomczyk, rozpoczęło część artystyczną. Następnie młodzież Liceum
Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy zaprezentowała
szereg

swoich talentów i umiejętności. Za sprawą poruszających utworów

muzycznych wykonywanych przez naszych uzdolnionych wokalistów oraz chór,
powróciliśmy w lata dawno minione, w odległą przeszłość ukrytą w murach
naszej szkoły. Sentencje recytatorów o przemijaniu i biegu życia skłoniły nas do
chwili zadumy, refleksji nad tym, co każdy z nas przeżył i czego doświadczył za
sprawą naszego liceum. Ponieważ jednak spotkania po latach to nie tylko łzy
nostalgicznego wzruszenia, ale także radość i głośny śmiech, nie zabrakło
scenek i utworów o lżejszej tematyce, a nawet zabawnych skeczów. Wszystko
zaś przeplecione było układami tanecznymi - rozpoczynającym, dostojnym
polonezem oraz tańcami nowoczesnymi, a nawet kompozycją z szarfami.
Punktem kulminacyjnym było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
ufundowanej

przez

uczestników

V
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Absolwentów
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Ogólnokształcącego w Mogielnicy, którego z udziałem pani dyrektor Jolanty
Tomczyk
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy pan Jan Tkaczyk.
O tym zaś, iż świetna przeszłość LO w Mogielnicy jest kontynuowana,
najlepiej świadczy fakt, iż właśnie w tym dniu, korzystając z tak znamienitej
okazji, przedstawicielka firmy Adamed pani Kamila Ferenc przekazała szkole
główną nagrodę w zorganizowanym przez ten koncern farmaceutyczny
konkursie - czek w wysokości 10 000 złotych na wyposażenie pracowni

chemicznej. Do sukcesu przyczyniła się szczególnie klasa III C LO. Jak widać czas płynie, ale pewne rzeczy nie ulegają zmianie i tak jak kiedyś, tak i dziś w
naszej szkole cenimy wszechstronność młodych ludzi, którzy mają dzięki temu
szanse rozwijać swoje różnorodne talenty - nie tylko artystyczne, ale także,
a może przede wszystkim, te związane ze zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem
swoich naukowych horyzontów.
Na zakończenie części artystycznej do występującej młodzieży dołączyli
wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej naszej szkoły, by wspólnie odśpiewać
pieśń finałową. Następnie Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk raz jeszcze
podziękowała wszystkim przybyłym Gościom i zaprosiła na uroczysty obiad
i słodki poczęstunek. Udaliśmy się zatem na wspólne ucztowanie, odnajdując
po drodze szereg wspomnień i znajomych z dawnych lat.
Ponieważ

spotkanie

z

przyjaciółmi,

dawnymi

nauczycielami,

wychowawcami, kolegami i koleżankami ze szkolnej ławy sprawiło nam
niekłamaną radość i dostarczyło szeregu wzruszeń, z wielką przyjemnością
kontynuowaliśmy ten powrót do przeszłości podczas balu Absolwentów, na
którym bawiliśmy się do białego rana...
To był niezwykły dzien. Dzień, w którym szara, październikowa sobota
rozjaśniła się setkami serdecznych wspomnień i głębokich wzruszeń.
Przenosząc nas w odległą o kilkanaście czy kilkadziesiąt lat przeszłość, dała
nam siłę, by mimo upływu czasu -

z nadzieją i optymizmem patrzeć w

przyszłość, wierząc, że chlubna tradycja ZSO w Mogielnicy znajdzie swoją
kontynuację w kolejnych latach i godnych następców pośród naszych uczniów.
Że to, co najlepsze i najbardziej wartościowe przetrwa zmienne koleje losu,
tworząc kolejne lata, które - tak jak te minione - napawać nas będą prawdziwą
dumą, że jesteśmy - i już zawsze będziemy, częścią historii Liceum
Ogólnokształcącego w Mogielnicy.

