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 październik – grudzień  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas biegnie tak szybko... Dopiero wróciliśmy po wakacjach, a już 

minęły święta, za nami Nowy Rok, wkrótce wystawianie ocen 

semestralnych!!! My już nie nadążamy, a Wy? 

Zapraszamy na łamy Szkolnego Halo! Przypomnijmy sobie,  

jak minęły nam te cztery miesiące roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W październiku obchodziliśmy święto naszych 

Pedagogów i pracowników szkoły. W tym dniu 

uczniowie ZSO wystąpili z wesołym 

programem kabaretowym. Szkolną 

uroczystość uświetnił występ chóru 

prowadzonego przez p. Mariolę Kuźmę. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEKCJA HISTORII W ZSO 

 

11 listopada, jak co roku w tym naznaczonym Wielką Historią dniu, w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Mogielnicy odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 

odzyskanie przez nasz naród niepodległości. Tegorocznej uroczystości przyświecało 

znamienne hasło: „Jedna jest Polska i w nią święcie wierzę”, będące wyrazem głębokiego 

przekonania o nadrzędnej wartości jedności i zgody wszystkich Polaków wobec sprawy  

tak ważnej, tak fundamentalnej jak nasza narodowa wolność  

i niepodległość. 

            Uroczystość, na którą przybyli zaproszeni goście – Burmistrz Gminy i Miasta 

Mogielnica, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady 

Powiatu i Rady Miejskiej, Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących, mieszkańcy 

naszego miasta i gminy oraz 

przedstawiciele społeczności 

szkolnej, przypomniała 

najważniejsze. 

Wydarzenia związane  

z naszą trudną drogą  

do wolności i postaci, które 

wniosły największy wkład  

w jej odzyskanie. Nie 

zabrakło również odniesień 

do współczesności – bo to 

właśnie nasza pamięć  

o przeszłości jest 

najtrwalszym pomnikiem  

i najwartościowszym hołdem, 

jaki możemy złożyć naszym 

narodowym bohaterom. 

Widok młodzieży szkolnej, 

ubranej w odświętne stroje,  

z przypiętymi kotylionami  

w barwach narodowych,  z pełnym przekonaniem i wielkim zaangażowaniem 

przekazującej tak ważkie treści napawa nadzieją, że mijające lata nie przysłonią tej 

pamięci, a kolejne obchody Święta Niepodległości będą umacniać w nas szacunek dla tych, 

dzięki którym żyjemy 

dziś w wolnej Polsce.  

Występy 

przypominające nam 

ogrom poświęcenia, 

przelanej krwi, lat 

pełnej determinacji 

walki naszych 

przodków, wyjątkowo silnie poruszyły nasze emocje, nawet do łez, ukradkiem ocieranych 

przez widzów, nie tylko 

ze względu na dobór 

deklamowanych treści, 

ale także z powodu 

towarzyszącej im 

muzyki, rzewnej, 

patriotycznej nuty, 

wojskowej trąbki… 



Szczególnie mocno zarysował się w naszej pamięci widok ubranych w czerń dziewcząt, 

trzymających w dłoniach zapalone świece oraz scena pożegnania młodego żołnierza z 

matką, która wierząc w jego szczęśliwy powrót – całą swą nadzieję, wiarę i matczyną 

miłość wkłada w dziergane dla niego wełniane skarpety. Podniosły nastrój pełen zadumy 

nad naszą tak pełną tragizmu historią, podkreślała scenografia: biały, brzozowy krzyż 

stojący wśród osnutych mgłą drzew, pośród kwitnących wrzosów, udrapowana ponad 

wszystkimi biało-czerwona flaga i Józef Piłsudski, patrzący  

w skupieniu z namalowanego przez jedną z uczennic portretu…  

Całość uroczystości dopełniała swą obecnością orkiestra dęta oraz sztandary szkół  

i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. W ustalonym szyku przeszliśmy 

wszyscy razem pod pomniki, upamiętniające bohaterów walki o Wolną i Niepodległą, 

gdzie złożyliśmy wieńce – skromne dowody naszej pamięci i czci. Na zakończenie 

wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny. Chociaż od chwili 

odzyskania przez Polskę niepodległości minęło już 95 lat, czas nie może zatrzeć w naszej 

pamięci, w pamięci przyszłych pokoleń tych wydarzeń. Mamy nadzieję, że takie spotkania, 

takie uroczystości jak ta poniedziałkowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Mogielnicy, będą zwłaszcza dla najmłodszych lekcją patriotyzmu, dzięki której nasza 

historia przestanie być jedynie częścią odległej przeszłości, a stanie się elementem naszej 

codziennej zadumy, szacunku i prawdziwej troski o Ojczyznę, za którą kiedyś zginęło tak 

wielu i dla której tak wielu pragnie dziś żyć.  

K.F-B   
B. K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróżby, taniec, konkursy, mili opiekunowie – to przepis   

na świetną andrzejkową zabawę!!! 

Martyna i Sebastian – zwycięzcy konkursu tanecznego i faworyci 

publiczności  

Dyskoteka andrzejkowa trwała kilka godzin...   

Bawiliśmy się znakomicie!!! Ale dla nas to i tak zbyt krótko  

BYŁA, BYŁA ZABAWA, ALE SIĘ DZIAŁO 

 

W  jury  zasiedli: p. Dyrektor Urszula Tomala-Kujat, p. Dyrektor 

Anna Łukaszczyk, opiekunowie SU Gimnazjum:  

p. Edyta Mydłowska i p. Paweł Kowalski, a także przedstawiciele 

uczniów: Patrycja Szamweber oraz Kinga Górecka.  

Konkursy prowadzili: Ingrid Omen i Michał Ścisłowski. 



Spotkanie ze sztuką Wycieczka klas pierwszych gimnazjum  

 

 

 

 

 

 

 

 

10grudnia pierwszaki wyruszyły na swoją pierwszą 

wspólną wycieczkę! Chociaż poranek przywitał nas 

mroźnym powietrzem, z optymizmem wsiedliśmy 

do autokarów i pojechaliśmy do Radomia. 

Pierwszym punktem programu był spektakl 

teatralny „Romeo i Julia” wystawiony przez teatr  

ze Słupska. Znakomite tłumaczenie S. Barańczaka  

oraz entuzjazm bijący ze sceny na długi czas 

przykuł naszą uwagę do  rozgrywających  się na 

scenie wydarzeń.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po spektaklu  udaliśmy się do Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Zobaczyliśmy tam  

nie tylko wyjątkowe dzieła wielkiego symbolisty, ale 

także niezwykle ciekawą wystawę ukazującą oblicza 

polskiego sarmatyzmu. Liczna grupa gimnazjalistów 

zasłużyła na uznanie w oczach pana przewodnika. 

Okazało się, że są wśród nas miłośnicy historii  

i znawcy narodowych tradycji.  

Oczywiście byli też i tacy uczniowie, których 

kontakt ze sztuką wyraźnie znudził i nie mogli się 

doczekać przewidzianego podczas wycieczki 

posiłku No cóż, trudno zaspokoić 

wszystkie gusta...  

Do Mogielnicy dotarliśmy 

wieczorem. Przed budynkiem szkoły 

czekali na nas rodzice. 

Już teraz planujemy kolejny wyjazd 

Może ty razem do kina? Dziękujemy naszym wychowawczyniom: p. L. Kosatce,  

p. E. Mydłowskiej, p. K. Frączak-Bartuszek, p. B. Kotlarz  



Trochę rozrywki z muzyką w tle... Musical „Zorro” 

W grudniu uczniowie klas 

pierwszych liceum wraz z 

wychowawcami: p. A. 

Łukaszcyk i p. U. Tomalą-

Kujat oraz towarzyszącymi im 

nauczycielami uczestniczyli w 

wycieczce do teatru na 

spektakl muzyczny pt. 

„Zorro”. Miłośników tego typu 

rozrywki zachęcamy do 

przeczytania poniższej 

recenzji. 

 W listopadzie 2013 roku w 

warszawskim Teatrze Komedia 

miała miejsce polska premiera musicalu pt. „Zorro”. Oficjalna premiera jego oryginalnej 

wersji odbyła się 15 lipca 2008 roku na West End w Garrik Theater. Autorem libretta i 

słów piosenek jest Stephen Clark, który wraz z Helen Edmundson napisał scenariusz na 

podstawie powieści „Zorro” chilijskiej pisarki Isabel Allende. Spektakl w reżyserii 

Christophera Renshaw’a został doceniony przez krytyków i nominowany do wielu 

branżowych nagród. Cieszył się także dużą popularnością m. in. we Francji, Japonii, 

Chinach, Rosji, Brazylii, Holandii, USA.  

 Polską odsłonę znanego musicalu zawdzięczamy aktorowi i reżyserowi teatralnemu 

Tomaszowi Dutkiewiczowi, który ma w swoim dorobku 80 spektakli, w tym kilkanaście 

musicali, m. in.: „West Side Story”, „High School Musical”, „Piaf”, „Carmen Latina” czy 

„Rocky Horror Show”. Artysta współpracował z wieloma teatrami w Polsce i za granicą, 

ma na swoim koncie kilkadziesiąt ogólnopolskich nagród, w tym za całokształt działalności 

artystycznej i menagerskiej. Od 2006 roku jest dyrektorem Teatru Komedia w Warszawie.  

Przekładu utworu z języka angielskiego dokonała Elżbieta Woźniak, piosenki 

przetłumaczył na język polski Tomasz Dutkiewicz.   

        Spektakl wykorzystuje liczne utwory zespołu The Gipsy Kings – królów Rumba 

Catalana, czyli popowej odmiany tradycyjnego flamenco, współkompozytorem muzyki jest 

John Cameron. Jego oprawą muzyczną w Teatrze Komedia zajął się Krzysztof 

Maciejowski. Kostiumy zaprojektowała Aneta Suskiewicz. Scenografię przygotował 

Wojciech Stefaniak. Warto dodać, iż nad choreografią czuwała Sylwia Adamowicz, a za 

wokalne przygotowanie artystów odpowiadała Monika Malec.  

         W rolę Diego/Zorro wcielił się Marcin Januszkiewicz – aktor i wokalista – laureat 

kilku ogólnopolskich festiwali („Pamiętajcie o Osieckiej 2011”, Przegląd Piosenki 

Aktorskiej 2012” i in.).  W roli jego 

ukochanej Luizy wystąpiła Anna 

Czartoryska-Niemczycka – popularna 

aktorka młodego pokolenia, znana 

szerszej publiczności z seriali 

telewizyjnych takich jak „Nad 

Rozlewiskiem” czy „Przystań”. Jako 

Cygankę Inez widzowie mogli zobaczyć 

Julię Kamińską – aktorkę, która zyskała 

popularność dzięki głównej roli w serialu 

telewizyjnym „Brzydula”.  

Role drugoplanowe reżyser powierzył 

doświadczonym i utytułowanym 

artystom. Złego brata Diego – Ramona – 

zagrał Michał Kruk – aktor Teatru 

Nowego im. Kazimierza Dejmka i Teatru 

Scena „ARTERION” w Łodzi oraz 

Teatru Komedia w Warszawie. 



W roli tchórzliwego 

sierżanta Garcii pojawił się 

Robert Ostrolski – aktor 

teatralny i filmowy, 

współpracujący z wieloma 

scenami w Polsce, m. in.: w 

Warszawie, Łodzi, Radomiu, 

Kielcach, Zielonej Górze.  

 W postać Starego Cygana 

oraz Don Alejandro – ojca 

Diego i Ramona – wcielił się 

natomiast Dariusz Siatacz – odtwórca licznych ról teatralnych, goszczący często na małym 

i wielkim ekranie (film „Wiedźmin” czy serial „Misja Afganistan”). 

Akcja musicalu „Zorro” rozpoczyna się w roku 1805 w Californii, która jest wtedy pod 

jurysdykcją Hiszpanii, a kończy w roku 1815. Opowiada on historię tajemniczego 

mężczyzny zwanego Zorro (z hiszp. lis), który okazuje się obrońcą uciśnionych 

Kalifornijczyków żyjących pod niesprawiedliwymi, okrutnymi rządami. Pod przezwiskiem 

ukrywa się wrażliwy młodzieniec – Diego de la Vega.  

       Pierwowzorem bohatera był prawdopodobnie banita Joaquin Murieta – postać 

historyczna, której losy obrosły legendą. Twórcy widowiska przywołują dzieciństwo Diego 

i Ramona pod opieką mądrego ojca (retrospekcja), beztroskie życie w taborze cygańskim, a 

następnie jego działania mające na celu pomoc rodakom.  

       Musicalowy Zorro – podobnie jak jego poprzednicy – nosi czarny strój: pelerynę, 

kapelusz, maskę zasłaniającą oczy, wysokie buty. Bohater świetnie włada szpadą, którą w 

trzech ruchach potrafi wyciąć znak „Z”. Ponadto jest odważny, szlachetny,  

czuły na niesprawiedliwość i ludzką krzywdę. 

        Spektakl składa się z dwóch aktów pełnych błyskotliwych, często dowcipnych 

dialogów i monologów, a także piosenek i układów tanecznych. Pojawiają się też sceny 

zbiorowe.  

Musical jest piękną opowieścią o prawdziwej przyjaźni, wierności i miłości – wartościach, 

które nigdy nie tracą na swej aktualności. Pozwala dostrzec tragiczne skutki żądzy władzy, 

zawiści i tchórzostwa. Ukazuje wielkość i małość człowieka.  

       Strzałem w dziesiątkę okazał się dobór obsady aktorskiej. Reżyser nie wahał się 

powierzyć głównych ról młodym i utalentowanym artystom, którzy mieli szansę 

zaprezentowania szerokiego wachlarza swoich umiejętności. Znakomicie wypadli także 

aktorzy starszej generacji. Oglądanie ich na scenie to prawdziwa uczta dla ducha.  

       Warto dodać, że utwory zespołu The Gipsy Kings stanowiły zjawiskową oprawę 

muzyczną spektaklu. Pełne emocji piosenki (w tłumaczeniu Tomasza Dutkiewicza) czasem 

skłaniały do refleksji, innym razem dodawały otuchy i nadziei lub wyrażały bunt. W 

połączeniu z energetyzującym tańcem dały spektakularny efekt – sprawiły, iż 

wykorzystywana wielokrotnie legenda (filmy kinowe, seriale telewizyjne) nabrała 

świeżości, zyskała nowych zwolenników. Na uwagę zasługują również kostiumy, 

podkreślające wyraźny kontrast między bohaterami. 

         Moim zdaniem niezaprzeczalnym atutem widowiska jest jego obsada – artyści 

obdarzeni talentem aktorskim, wokalnym i tanecznym. Duże wrażenie wywarło na mnie 

umiejętne połączenie 

komizmu i tragizmu na 

scenie oraz 

niespodziewane zwroty 

akcji. Na nowo odkryłam 

także utwory The Gipsy 

Kings, ukazujące mądrość 

Cyganów, ich radosne 

usposobienie, które 

pozwala spojrzeć na świat 

z dystansu i cieszyć się tym, co przynosi życie. Musical „Zorro” uczy i bawi.  

Polecam go wszystkim starszym i młodszym miłośnikom gatunku.  

                                                                                                                em,km 



Idziemy  do Was z kolędą...  

 

Nad stajenką rozświetloną 

Trwa cudowna noc 

grudniowa. 

Bóg narodził się w Betlejem, 

Abyś zaczął żyć od nowa. 

K. Popiołek Kolęda Miłości 

 

      

Święta Bożego Narodzenia 

to czas nadziei. Gorąco 

wierzymy, że spełnią się życzenia, które składamy sobie wzajemnie dzieląc się opłatkiem 

w wigilijny wieczór. Dzisiaj wielu z nas nie marzy już, by dostać w prezencie ubrania, 

nowy telefon, słodycze czy pomarańcze. Pragniemy natomiast miłości, akceptacji, a także 

wsparcia, szacunku i życzliwości.  

Albert Grün stwierdza:  W życzeniach zawarte jest przeczucie, że moglibyśmy nas i nasz 

świat stworzyć od nowa. [...] Jeśli życzenie trafia do serca innego człowieka, to znaczy, że 

wyraża się w nim miłość: miłość, która może zaczarować jego życie. 

          Taka idea przyświecała spotkaniu wigilijnemu, które odbyło się w ZSO im. Jana 

Kilińskiego w Mogielnicy. Jasełka wprowadziły obecnych w uroczysty, refleksyjny 

nastrój. Sceny związane z narodzeniem Dzieciątka w Betlejem miały metaforyczny 

wymiar. Skupiły się wokół wartości, o których często zapominamy w przedświątecznej 

gonitwie. Zaproszeni goście, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mieli okazję do chwili 

zadumy oraz wytchnienia od codziennych zajęć. 

          Centralne miejsce na scenie zajęła stajenka, do której po długiej wędrówce dotarli 

Maria i Józef, a następnie pasterze i królowie z darami dla przybyłego na świat Jezusa. 

Sercem towarzyszył im każdy z nas.  

 

 

Ciesz się, mały Jezu, 

Nie myśl, co Cię czeka. 

Przybyłeś na ziemię, 

By zbawić człowieka. 

Nad śpiącym Betlejem 

gwiazda dziś jaśnieje, 

głosi ludziom radość,  
przynosi nadzieję. 

 
J. Węcowski Dziecię narodzone 

 

 

 



 

Ważną rolę odegrał także stół pokryty białym obrusem. To wokół niego zgromadziła się 

kochająca rodzina, której członkowie godnie przygotowali się na przyjście Bożego Syna. 

Ich życzenia wyrażały wzajemną miłość  

i szacunek.  

 

A przy żłóbku wokół ciebie 

bliscy ludzie, twarze miłe, 

ciepłe dłonie, dobre myśli, 

wszystko proste, niezawiłe. 
   K. Popiołek Kolęda Miłości 

 

  Niezapomnianych 

wzruszeń dostarczyły 

uczestnikom spotkania 

pastorałki, kolędy  

i świąteczne piosenki w wykonaniu solistów oraz szkolnego chóru przy akompaniamencie 

keyboarda, akordeonów, skrzypiec, gitary, trąbki i bębenka.  

W repertuarze młodych 

artystów  

nie zabrakło takich utworów, 

jak: Anioł pasterzom mówił, 

Bóg się rodzi, Wśród nocnej 

ciszy, Oj, Maluśki, Nie było 

miejsca, Maleńka Miłość, 

Lulajże, Jezuniu, Gloria  

i in..   

Przygotowanie programu wymagało od organizatorów wiele pracy, jednak efekt był tego 

wart! Jasełka wywarły na wszystkich duże wrażenie, wprowadziły świąteczną atmosferę, 

wywołały uśmiech, czasem łzę wzruszenia. Współautorkami sukcesu były panie: s. 

Katarzyna Balcerzak, Beata Kotlarz, Agnieszka Kłujszo-Juścikowska, Mariola Kuźma, 

Agnieszka Łagoda, Karolina 

Łygan, Edyta Mydłowska, Paulina 

Wiktorek, Anna Woźnica. Opiekę 

nad przebiegiem uroczystości 

sprawowały: p. Dyrektor Jolanta 

Tomczyk, p. Dyrektor Anna 

Łukaszczyk, p. Dyrektor Urszula 

Tomala-Kujat. 

Pierwszą część spotkania zamknęło wystąpienie przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego oraz 

życzenia p. Dyrektor  

J. Tomczyk skierowane do 

wszystkich uczniów, 

nauczycieli i gości.  

Do świątecznych 

życzeń i podziękowań 

dołączyli się ksiądz 

proboszcz Henryk 

Trzaskowski oraz burmistrz – 

p. Sławomir Chmielewski. 

Goście zwrócili uwagę na 

różnorodność programu 

artystycznego, zjawiskową 

scenografię, docenili także 

wszechstronne uzdolnienia 

młodzieży oraz 

zaangażowanie nauczycieli w 

przygotowanie spektaklu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie  p. Dyrektor podsumowała Konkurs na najpiękniejszą szopkę  

i wręczyła nagrody zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom plastycznych zmagań. 

Wśród najlepszych znaleźli się:  I miejsce – Magdalena Kaźmierska – uczennica klasy 2b, 

II miejsce – Jagoda Koperska – uczennica klasy 2a, Weronika Łagoda, Marta Murawska, 

Emilia Cuprjak – uczennice klasy 2d, III miejsce – Jakub Orlik – uczeń klasy 3b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej Dyrektor ZSO – p. Jolanta Tomczyk – zaprosiła gości, 

pedagogów oraz przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie opłatkowe.  

Edyta Mydłowska 

Fot. Sylwia Janicka, Karolina Mydłowska 

Z okazji Nowego Roku 2014 Redakcja  Szkolnego Halo życzy  zdrowia, 

pogody ducha, miłości, szacunku oraz ludzkiej życzliwości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wycieczka klas drugich liceum 

       Dnia 5 grudnia 2013 roku klasy drugie liceum pojechały na wycieczkę. Program 

wyjazdu przewidywał wizytę w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz seans kinowy w 

Cinema City w Jankach. Podczas pobytu w muzeum uczniowie, podzieleni na dwie grupy, 

uczestniczyli w lekcji pod tytułem „Muzealne przeboje”. Pod kierunkiem pracowników 

muzeum młodzież oglądała wybrane dzieła sztuki, wykonując różne zadania i 

odpowiadając na pytania zadawane przez przewodników. Kolejne „przystanki” gromadziły 

uczniów przy Deserze W. C. Hedy, Wskrzeszeniu Łazarza C. Fabritiusa i R. van Rijna, 

Dziwnym ogrodzie J. Mehoffera, Widoku Warszawy Canaletta, Portrecie Katarzyny z 

Lubomirskich Ostrogskiej nieznanego autora i Bitwie pod Grunwaldem J. Matejki. 

     Po zajęciach uczniowie 

mogli się przyjrzeć pozostałym 

skarbom zgromadzonym w 

muzeum oraz obejrzeć dwie 

wystawy czasowe. Jedna z nich 

poświęcona była wierzeniom 

grobowym starożytnych 

Egipcjan, druga dotyczyła 

malarstwa baroku - Guercino. 
Triumf baroku. Arcydzieła z 

Cento, Rzymu i kolekcji 

polskich. Szczególną uwagę 

zwracał tajemniczy obraz 

Pasterze arkadyjscy –„Et In 

Arcadia ego”. Co oznaczają 

przedstawione na nim 

zwierzęta: sowa, mysz , 

jaszczurka, mucha, gąsienica? A czaszka, ślady stóp i kamień z napisem, który możemy 

przetłumaczyć „I ja jestem w Arkadii”? Zagadka czeka na rozwiązanie. 

 

    Po obcowaniu z kulturą wysoką przyszła pora na kino. Część młodzieży zdecydowała 

się na film fantastyczny Igrzyska śmierci, a pozostali wybrali wzruszający Mój biegun. 

Seans był ostatnim punktem wycieczki. Uczniowie i ich opiekunowie panie: A. Cebula,  

B. Kotlarz i A. Haraśna bezpiecznie wrócili do domu. 

                      ah 

Warto pomagać  

       W dniu 6 grudnia szkolne koło Caritas przeprowadziło sprzedaż świątecznych 

ciast w Cukierni Świętego Mikołaja na terenie ZSO w Mogielnicy. Pieniądze 

uzyskane ze sprzedaży zostały przekazane ubogim rodzinom z naszej okolicy. 

Ciasto było sprzedawane przez wszystkich członków SKC pod okiem opiekunek:  

p. Ewy Ścisłowskiej oraz s. Katarzyny Balcerzak.  

     Drugą akcją przeprowadzoną prze SKC była zbiórka artykułów chemicznych,  

która odbyła się 29 listopada na terenie sklepu TOP-MARKET. Nasze 

przedsięwzięcie przyniosło oczekiwane efekty – udało się przygotować paczki dla 

potrzebujących rodzin.  

     Należy pamiętać, że w akcji brali udział wolontariusze, którzy z ochotą 

poświęcili swój wolny czas, aby nieść pomoc innym.  

Jakub Orlik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


