Studniówka 2017
w Liceum Ogólnokształcącym
w Mogielnicy
28 stycznia 2017 roku o godzinie
19.00 w naszej przyjaznej szkole odbył
się bal studniówkowy tegorocznych
maturzystów. Zgodnie z ideałami naszej
tradycji w pięknie udekorowanej hali
sportowej
zebrało
się
wielu
zaproszonych gości: Burmistrz Gminy i
Miasta Mogilnica pan doktor Sławomir
Chmielewski, Przewodnicząca Rady
Rodziców pani Anna Dobrowolska,
dyrekcja szkoły pani dyrektor Jolanta
Tomczyk, zastępca dyrektora pani Anna
Łukaszczyk, zastępca dyrektora pani
Urszula Tomala-Kujat oraz wychowawcy klas trzecich: Pan Hubert Rauch, Pani
Aldona Omen-Wrzesioska i Pani Jolanta Pawłowska, Członkowie Rady
Pedagogicznej oraz rodzice maturzystów.

Jednakże najważniejszymi osobami tego wieczoru byli uczniowie naszej
szkoły wraz z osobami towarzyszącymi. Bal studniówkowy otworzyła Pani
Dyrektor Jolanta Tomczyk swym krótkim, lecz urzekającym, skierowanym w
stronę maturzystów przemówieniem. Po słowach „poloneza czas zacząd” goście
mieli okazje obejrzed zataoczonego przez trzecioklasistów poloneza. Następnie
maturzyści zaprezentowali niezapomniany program artystyczny. Pokazali w nim
swoje umiejętności i urzekli widzów przedstawionymi talentami: wokalnymi,
tanecznymi i aktorskimi. Zebrali gromkie brawa i pochwały ze strony
publiczności.

W przygotowaniu całego wydarzenia pomagali nauczyciele Zespołu Szkół
Ogólnokształcących . Szczególne podziękowania kierujemy do naszej szanownej
dyrekcji: pani Jolanty Tomczyk, pani Anny Łukaszczyk i pani Urszuli Tomali-Kujat
za motywację i pomoc przy organizacji tego specjalnego wieczoru. Pani
Dagmarze Janickiej za przygotowanie układu choreograficznego poloneza, pani
Iwonie Chmielewskiej za przygotowanie układów tanecznych, pani Marioli
Kuźmie za oprawę muzyczną i występy wokalne, wychowawcom klas drugich:
p. Sylwii Janickiej, p. Dagmarze Janickiej i p. Annie Haraśnej oraz uczniom tych
klas za wykonanie dekoracji. Serdecznie dziękujemy naszym wychowawcom p.
Aldonie Omen-Wrzesioskiej, p. Jolancie Pawłowskiej i p. Hubertowi Rauchowi
za pomoc w przygotowaniu programu całej imprezy oraz opiekę i wsparcie w
ciągu całych trzech lat. Pragniemy również podziękowad naszym kochanym
rodzicom za podjęcie się zorganizowania tak ważnego dla nas wydarzenia i
towarzyszenie nam w tym szczególnym czasie.
Wspaniała impreza trwała do białego rana przy muzyce Dj’a Dominika,
który zapewnił odpowiedni klimat. Bawiliśmy się doskonale razem z naszymi
nauczycielami, rodzicami i pozostałymi gośdmi. Wszyscy wyszli zadowoleni i
usatysfakcjonowani przebiegiem uroczystości. Ten bal zostanie zapamiętany
przez nas na zawsze.
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