Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy to szkoła o bogatej tradycji i
historii, obchodząca w tym roku jubileusz 70- lecia swojego istnienia.
Uroczystościom towarzyszyły liczne konkursy zorganizowane przez nauczycieli
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Uczniowie mogli wykazać się swoją
wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami a przy okazji lepiej poznać szkołę, w
której zdobywają wiedzę. Głównym celem konkursów było bowiem wzbudzenie
w uczniach postawy współodpowiedzialności za wizerunek szkoły oraz
zaprezentowanie twórczości szerokiemu gronu odbiorców zaproszonych na
obchody jubileuszu. Nasi uczniowie mogli wziąć udział w następujących
konkursach:
Konkurs plastyczny „Szkoła w moich oczach” polegał na stworzeniu dowolną
techniką rysunku szkoły. Konkurs cieszył się ogromną popularnością wśród
uczniów gimnazjum i liceum. Wpłynęło wiele prac wykonanych oryginalnymi
technikami. Organizatorki konkursu: p. Mariola Kuźma, p. Katarzyna FrączakBartuszek i p. Beata Kotlarz nagrodziły następujących uczniów:
Kategoria – Liceum Ogólnokształcące
1. miejsce Małgorzata Kaczorek kl. IB
2. miejsce Gabriela Gaworska kl. IC
3. miejsce Karol Wrzosek kl. IA
Kategoria – Gimnazjum
1. miejsce Zofia Kosatka kl. 2b
1. miejsce Patrycja Frączyk kl. 3d
2. miejsce Karolina Biernat kl. 3d
3. miejsce Anna Sułek kl. 2c
Konkurs literacki „Moja szkoła” był skierowany do uczniów, którzy chcieli
popisać się swoim talentem pisarskim i stworzyć wiersz, opowiadanie czy esej o
szkole. Organizatorki konkursu: p. Beata Kotlarz i p. Katarzyna FrączakBartuszek oceniały zdolności uczniów ZSO nagradzając następujące osoby:

Kategoria- Liceum Ogólnokształcące
1. miejsce Natalia Kieszek kl. IC
2. miejsce Mikołaj Dobrowolski kl. IIIC
2. miejsce Patryk Sułek kl. IIIC
3. miejsce Jakub Orlik kl. IIIC
Kategoria – Gimnazjum
1. miejsce Agata Senator kl. 3d
2. miejsce Zofia Kosatka kl. 2b
2. miejsce Weronika Szczałba kl. 1d
3. miejsce Natalia Kulka kl. 1d

Konkurs informatyczny na zaprojektowanie prezentacji multimedialnej o
szkole zorganizowały p. Aldona Omen- Wrzesińska i p. Edyta Mydłowska.
Nagrodzeni uczniowie:
1. miejsce Natalia Kieszek kl. IC
2. miejsce Paulina Podsiadlik i Monika Wangryn kl. IC
3. miejsce Adam Kunda kl. IC
wyróżnienie Denys Załucki kl. IC

Zapraszamy do zapoznania się
z nagrodzonymi pracami

Jest takie miejsce…
Jest takie miejsce na mapie świata,
Gdzie się z tęsknotą ciągle powraca.
Tu biegną myśli oraz wspomnienia,
Ono codzienność w magię przemienia.
Kiedy przestąpisz szkoły tej progi,
Świat nie będzie dla Ciebie już wrogi.
Tu Cię otoczy las troskliwych rąk,
Tu przyjaźni zwiążesz magiczny krąg,
Nierozerwalny przez całe lata,
Bo serca ludzi ze sobą splata.
Choć każdy z nas swej drogi poszuka,
Zostanie w głowie ważna nauka.
Skarb najcenniejszy dostajesz w darze,
Nie zmienią tego lat kalendarze.
Wiedza to drogowskaz dorosłości,
Źródło prawdziwej, ludzkiej mądrości.
Możesz wyruszyć na podbój świata,
Przemierzać lądy przez całe lata,
Przepływać morza, zdobywać szczyty,
Słyszeć oklaski, zbierać zaszczyty.
Wszystko stoi przed Tobą otworem,
Ziemia się toczy niezmiennym torem.
Pamiętaj! Wszystko zaczęło się tu!
Od szkolnej klasy, od Twojej ławki,
Od funkcji, pierwiastków i przydawki,
Od trudnej pracy nauczyciela,
Który mądrość w skarb wiedzy ubiera,

Tajniki zadań zgłębiać pomaga,
Uczy, co wolność, miłość, odwaga,
Odpowiedzi na sto pytań daje,
Zabiera w podróż w nieznane kraje.
Połączy nas po latach wspomnień czar,
Wzbudzając znów w stęsknionych sercach żar.
I z uśmiechem wspominać będziemy,
Gdy we wspólnym gronie zasiądziemy,
Szkolne klasówki, wycieczki, bale,
Gdy życia nie baliśmy się wcale,
Gdy łączyły nas młodość, zabawa
A radości nie kradła obawa.
Szkoła jest miejscem drogim, szczególnym,
Dla wielu staje się dobrem wspólnym.
To miejsce, które wszystkich zachwyca,
Powiem po prostu- LO Mogielnica !!

Natalia Kieszek
klasa I C LO

Nasze ZSO
Nasza szkoła to ZSO
Dzieje się tu to i owo
Pani Dyrektor rządzi tutaj
Nie prześlizgnie się żaden hultaj
Pani Pedagog wie, jak rozmawiać
I do dobrego umie namawiać
Mówienie: „Dzień Dobry” to ważna sprawa
Jedzenie na przerwach to dobra zabawa!
Siadanie na parapetach to nie przestępstwo
Ale nie rób tego i jedz zawsze na stołówce całe mięsko
Jedząc buraczki, zdobywamy zdrowie
Każdy uczeń niech się o tym dowie
W sekretariacie ruch zawsze wielki
Uczeń tam wezwany odczuwa lęk bardzo wielki
Pamiętaj, że przez kamery jesteś zawsze obserwowany
Nie zrób nigdy niczego złego, bo i tak na dyżurce będziesz przejrzany
Nie rób w szkole żadnych numerów
Nie rozrzucaj po korytarzach żadnych papierów
Pamiętaj, bo to priorytetowa sprawa
Najważniejsza w życiu jest zabawa!
Dlatego uczęszczaj na szkolna dyskotekę
I nigdy nie chodź na wagary nad rzekę
Ucz się pilnie i zdawaj dobrze egzaminy
Pamiętaj, nigdy nie rób kwaśnej miny.
Patryk Sułek
kl. IIIC LO

***
Myślę o niej każdego dnia.
Od rana, gdy przekroczę jej próg,
Jestem jak Bóg
Ale to tylko mały żart...
Szanuję jej historię i tych którzy ją tworzyli,
Zastanawiam się, jaka była kiedyś.
Korzystam z wiedzy i doświadczenia nauczycieli.
Osiągam krok po kroku zamierzone cele.
Łapię dzień za dniem.
A tych do matury coraz mniej…
w mojej szkole.
Mikołaj Dobrowolski
klasa III C LO

Szkoła
Pielgrzymka- etap ostatni,
Już wkrótce na zawsze wyjdę z tej ławki.
Poznam smutki, troski i bóle,
Których nie zaznałem w mej szkole w ogóle.

Nauczyciele walczyli o nasze cele,
Chcąc wzbudzić w nas pasje, wywołać wesele.
Wciąż milczę i wspominam te beztroskie chwile,
Gdy nauczyciele wciąż o świecie mówili tyle.
Znajduję zdjęcia, gdzie dzieciństwo chwytało chwile,
Dziś ta szkoła mej dorosłości śledzi znaki
i wytycza rajskie szlak.
Chcąc znaleźć przyszłości znaki wracam do lat
Szkolnej ekspansji na świat.
Dziś dziękuję za te dni trudu i współpracy
Wiedząc, jak wiele to dla mnie znaczy.

Jakub Orlik
klasa III C LO

Moja szkoła
70 lat to piękny wiek.
Za Tobą przeszłość pełna wrażeń.
Dziś dziadek, a wczoraj uczeń Twój,
Z uśmiechem wspomina Ciebie.
Może kiedyś byłaś skromna i niezbyt piękna,
Ale zawsze dawałaś szansę na dobrą przyszłość.
Dlatego kolejne pokolenia szczycą się tym,
Że kształcą się w Twoich murach.
Miałaś szczęście do dobrych nauczycieli,
Bo edukowali się w Twym gmachu.
W Twych rękach przeszłość, teraźniejszość
I przyszłość.
Ciągle piękniejesz dla swych uczniów.
Czego mogę życzyć Ci, byś miała?
Uczniów, którzy z dumą będą mówić:
- To moja szkoła.
Nauczycieli, którzy będą cierpliwi,
Będą mieć serce dla młodzieży oraz wspaniałe
Pomysły.
Aktywnych rodziców,
Którzy będą z Ciebie zadowoleni.
Dyrekcji, która ma wizje Twej dalszej drogi.
Włodarzy miasta, którzy zawsze Cię wspierają.
Żyj nam sto lat, szkoło ukochana!
Zofia Kosatka
klasa 2 b gimnazjum

List do mojej szkoły

Mogielnica, 15paźdiernika 2016r.
Kochana Szkoło!
Piszę do Ciebie list z okazji Twoich siedemdziesiątych urodzin. Chcę
podziękować za to, że jesteś moim drugim, wesołym, pełnym niespodzianek
domem.
Jesteś wyjątkowa! Jesteś miejscem, gdzie poznałam moich wspaniałych
przyjaciół, gdzie nauczyłam się pierwszych chwytów gitarowych, miejscem, w
którym rozwijam swoje talenty. Dzięki Tobie mam piękne wspomnienia ze
szkolnych wycieczek, dyskotek, konkursów, wspólnych przerw w gronie
przyjaciół i z występów z okazji różnych uroczystości. Cieszę się, że z Twoją
pomocą mogę odkrywać piękny świat.
Dziś kończysz siedemdziesiąt lat. Myślę, że wszystkim absolwentom tej szkoły
sprawiłaś wiele pięknych wspomnień i że to dzięki Tobie są osobami, którymi
kiedyś chcieli być. Codziennie dzięki Tobie uczymy się, że trzeba i warto dążyć
do celu oraz nie wolno się poddawać.
Mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będziesz mogła być radością dla innych.
Tego Ci życzę.
Uczennica
Agata Senator
Klasa 3d gimnazjum

Moja kochana szkoła
Szkoła to miejsce wspaniałe,
Choć każdy ma zmartwienie niemałe.
Mimo wielu zmagań i trudów
Nikt nie umiera tutaj z nudów.
Są tu nasi przyjaciele,
Każdy z nas ma ich tu wiele.
Są rozterki i miłości
U każdego coś w sercu gości.
Ale szkoła to też nauka, wiedza, mądrość i rozsądek,
Dużo pracy, wytrwałości,
Warto być kimś wielkim w przyszłości.
Bo jak każdy uczeń wie,
W roku szkolnym praca wre.
Książki, kredki, pióro w rękę,
Rysuj kota i sarenkę.
Nauczyciel niezłą minę ma,
Więc ocena też nie będzie zła.
Czwórka, piątka, szóstka też.
Pisz i maluj tak, jak chcesz!
Czytaj książki i lektury,
Potem znowu wejdź w szkolne mury.
Bo wakacje już minęły
I tornistry się zamknęły.
Bierzcie się do roboty!~
A nie w głowie tylko same psoty!
Weronika Szczałba

Klasa 1d gimnazjum
Szkoła
Szkoła, kochana szkoła,
Nie myśli się tu tylko o przyjaciołach.
Owszem znajdziesz tu kolegów,
Może i kilku wrogów.
Z pewnością każdy Cię tu polubi,
Nikt tu się nie zagubi.
Tu się uczysz, spędzasz dzień,
Lecz nie jest to zwykły sen.
Miejsce najcenniejsze na świecie,
Cenniejsze niż róże w bukiecie.
Nauka jest najważniejsza,
Wcale nie jest najtrudniejsza.
Natalia Kulka
Klasa 1d gimnazjum
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