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Zimowo, świątecznie 

Cudownie jak w śnieżnym gaju. 

Tak cicho, bajecznie 

Dzwonki nam w sercach grają. 
H. Czich 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 

Minęły kolejne miesiące roku. 

 Za nami wiele niezapomnianych wydarzeń.  

Z pewnością w pamięci wielu z nas pozostaną  

akademie szkolne i środowiskowe, spotkania klasowe,  

wycieczki, dyskoteki oraz konkursy. 

Ciekawe, co przyniosło Wam minione półrocze.  

Może nową znajomość, przyjaźń, miłość?  

A oceny? Czy osiągnęliście wymarzone wyniki w nauce? 

Wkrótce ferie zimowe. Życzymy, aby tegoroczna zima 

przyniosła Wam jeszcze śnieg. Niech na podwórkach staną 

bałwany, a mróz wymaluje na szybach magiczne wzory! 

Przygotujcie sanki, łyżwy i narty!  

Korzystajcie z uroków zimowej aury i świeżego powietrza! 

Życzymy udanego wypoczynku!  

Nabierzcie energii! Przed Wami kolejne półrocze.  

Oby przyniosło wiele sukcesów! 
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Czy warto się uczyć? 

       1 grudnia 2017 w murach zabytkowego pałacu we Wsoli, w którym 

mieści się Muzeum Witolda Gombrowicza odbyła się uroczystość 

wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych. W gronie 67 laureatów z Delegatury Radomskiej 

znalazła się uczennica naszego liceum Jagoda Koperska. Akt przyznania 

stypendium wręczyli p. Dariusz Bąk – poseł na Sejm RP, p. Artur 

Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki oraz p. Aurelia Michałowska – 

Mazowiecki Kurator Oświaty, która w krótkim przemówieniu do młodzieży 

wyraziła przekonanie, że otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia będzie 

dla nagrodzonych zachętą do dalszej pracy. Jagoda odebrała stypendium  

w obecności dumnych i wzruszonych rodziców. ia 1 grudnia 2017  

w murach zabytkowego pałacu we Wsoli, w którym mieści się Muzeum 

Witolda Gombrowicza odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów 

Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W gronie 67 

laureatów z Delegatury Radomskiej znalazła się uczennica naszego liceum 

Jagoda Koperska. Akt przyznania stypendium wręczyli p. Dariusz Bąk – 

poseł na Sejm RP, p. Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki oraz  

p. Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, która w krótkim 

przemówieniu do młodzieży wyraziła przekonanie, że otrzymanie tak 

prestiżowego wyróżnienia będzie dla nagrodzonych zachętą do dalszej 

pracy. Jagoda odebrała stypendium w obecności dumnych i wzruszonych 

rodziców.              (mk) 
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 Ogród Światła i my;-) 

 

 

 

 

 

 

      

     5 grudnia 2017 r. uczniowie z klas 6 i 7 SP pod opieką Nauczycieli:  

p. Anny Frasońskiej, p. Mirosławy Koperskiej, ks. Sławomira 

Hermanowicza, wyjechali na jednodniową, mikołajkową wycieczkę  

do Warszawy. Naszą podróż rozpoczęliśmy  

od dwugodzinnego seansu filmowego: „Listy do M3”.Wprowadził on 

wszystkich we wspaniały bożonarodzeniowy nastrój, napawając nas 

radością i optymizmem. Z uwagą śledziliśmy losy głównych bohaterów, 

którzy przekonali nas o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, 

że ten niezwykły, świąteczny czas jest zawsze pełen niespodzianek.  

Po wspólnym obiedzie w McDonald's wyruszyliśmy do Muzeum Pałacu 

Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie na Warsztaty Filmowe- Opowiem 

o Królu. Podczas zajęd poznaliśmy historię życia naszego władcy  

oraz mieliśmy możliwośd stworzenia własnej opowieści o Nim. Dzięki tym 

zajęciom odkryliśmy w sobie duże pokłady talentów aktorskich  

i reżyserskich oraz potrzebę zgłębienia historii Polski i życia króla Jana III.  

Znaczne ubytki energii powtórnie uzupełniliśmy oczywiście  

w McDonald's, skąd po zmroku udaliśmy się na podziwianie Królewskiego 

Ogrodu Światła przy pałacu w Wilanowie. Tysiące kolorowych diod 

tworzących finezyjne kształty, przeniosły nas w bajkowy, magiczny świat. 

Zachwycaliśmy się eleganckim Zimowym Ogrodem Króla, który nawiązuje 

do piękna architektury oraz historii pałacu. Każdy element i detal świetlnej 

wystawy odwołuje się do źródeł ikonograficznych, herbu Jana III 

Sobieskiego oraz symboliki pałacu. Mimo deszczu wybraliśmy się również 

na spacer po Magicznym Ogrodzie Króla, który rozświetlał ogród przy 

oranżerii pałacu. W rytmach różnorodnej muzyki i w doskonałych 

humorach wróciliśmy bezpiecznie do domu żałując, że nasza, wspaniała 

wycieczka trwała tylko jeden dzień!      

                           (af) 
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Andrzejki  

30 listopada 2017 roku w ZSO w Mogielnicy odbyła się Dyskoteka 

Andrzejkowa. Uczniowie SP, Gimnazjum i LO mogli poznać swoją 

przyszłość podczas tradycyjnych wróżb.  

Młodzież pamiętała o andrzejkowych przebraniach i prezentowała się tego 

wieczoru wspaniale. Wybranie najlepszych okazało się nie lada 

wyzwaniem! Uczestnicy wykazali się niezwykłą kreatywnością i dbałością 

o detale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II i III LO na ciekawej wycieczce 

       14 grudnia uczniowie klas drugich i trzecich LO pod opieką 

wychowawczyń: p. Agnieszki Cebuli, p. Beaty Kotlarz, p. Anny Haraśnej 

oraz p. Agnieszki Łagody wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Był to 

niezwykły świąteczno – mikołajkowy wyjazd obfitujący w wiele atrakcji. 

W planie mieliśmy bowiem dwa muzea oraz kino. Grupa uczniów profilu 

biologiczno – chemicznego wybrała się na lekcję do Muzeum Farmacji im. 

mgr Antoniny Leśniewskiej. W tym niezwykłym miejscu można obejrzeć 

oryginalne wyposażenie aptek z okresu międzywojennego oraz kolekcję 

naczyń aptecznych z 1602 roku. Ekspozycja wypełniona jest oryginalnymi 

porcelanowymi, szklanymi i kryształowymi butelkami na substancje 

lecznicze.  

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

n
a5

 

Obok stołu aptecznego znajduje się laboratorium wykorzystywane do 

robienia leków. Wśród eksponatów są m.in. tabletkarka tzw. tableau z 1903 

roku oraz moździerz wykorzystywany do rozdrabniania trucizn. W muzeum 

można również obejrzeć inne przyrządy farmaceutyczne m.in. prasy, 

pigulnice i perkolatory. Cennym eksponatem jest zegar apteczny z 1910 

roku, prawie kompletne wyposażenie laboratorium aptecznego oraz 

historyczna literatura. Muzeum posiada  

w swoich zbiorach też eksponaty związane z różnymi dziedzinami 

medycyny m.in. przyrządy chirurgiczne, ginekologiczne i stomatologiczne. 

Uczniowie wzięli udział w lekcji, podczas której mieli okazję posłuchać  

o dawnych sposobach leczenia, przygotowywania leków, a także sprawdzić 

swoją wiedzę. Być może wśród uczniów naszego biol – chemu są przyszli 

farmaceuci? Grupa humanistów odwiedziła natomiast Muzeum Literatury 

im. Adama Mickiewicza. W zbiorach tego muzeum znajdują się cenne 

rękopisy, dokumenty, portrety i pamiątki związane z Adamem 

Mickiewiczem, Wielką Emigracją oraz fragmenty archiwum filomatów 

zawierające między innymi więzienne grypsy i listy Mickiewicza z zesłania. 

Wizyta w tym muzeum stała się więc ciekawym uzupełnieniem lekcji 

języka polskiego. Wielką atrakcją była też możliwość obejrzenia wystawy 

twórczości pozapoetyckiej Wisławy Szymborskiej. Polska Noblista przez 

wiele lat tworzyła bowiem pocztówkowe kolaże, które wysyłała 

przyjaciołom na różne okazje. Tworzenie kolaży, czy też, jak sama 

nazywała je Szymborska, „wyklejanek”, było jednym z jej ulubionych 

zajęć. Wyklejanki stanowią swego rodzaju przypisy do literackiej 

twórczości Szymborskiej: dają wgląd w twórczą wyobraźnię Poetki,  

a ponadto oferują rzadką możliwość zaprezentowania Noblistki od innej, 

mniej znanej strony. Istotne jest również to, że po tej niezwykłej wystawie 

oprowadzał nas pan Jarosław Mikołajewski poeta, tłumacz z języka 

włoskiego, eseista, reportażysta, autor książek dla dzieci, człowiek wybitny 

i wszechstronny – a prywatnie – przyjaciel Wisławy Szymborskiej. 

Mieliśmy więc niepowtarzalną okazję, by poznać wiele ciekawostek z życia 

naszej Noblistki. Podczas wycieczki odwiedziliśmy warszawską Starówkę  

i mieliśmy okazję podziwiać bajkową niemalże dekorację tego miejsca. 

Spacer zabytkowymi uliczkami wprawił nas w prawdziwie świąteczny 

nastrój. Przepiękne kolorowe iluminacje i stoiska z ozdobami oraz 

smakołykami przypomniały nam, że święta są coraz bliżej. Ważnym 

punktem naszego wyjazdu była też wizyta w kinie w Złotych Tarasach. 

Uczniowie wybrali dwa filmy: Listy do M3 i Morderstwo w Orient 

Expressie. Obydwa filmy były ciekawe i spotkały się z uznaniem naszych 

licealistów.                                                                  Organizatorzy 
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Mikołajkowa wycieczka klas trzecich gimnazjum  

 

      W dniu 12 grudnia 2017r. klasy trzecie gimnazjum wraz  

z wychowawcami: panią Dorotą Krynicką, panią Ewą Ścisłowską i panią 

Agnieszką Łagodą udały się na mikołajkową wycieczkę do Radomia. 

Pierwszy punkt wyjazdu stanowiła kręgielnia w Galerii Rosa. Uczniowie 

mieli okazję sprawdzić się w tej pasjonującej grze, która wciągnęła także 

ich opiekunów. Zabawa była fantastyczna, a czas spędzony na torze upłynął 

niepodziewanie szybko. Po wizycie na kręgielni, nadszedł moment  

na kolejne atrakcje- seans filmowy w Galerii Słonecznej. Podczas spaceru 

przez rynek miasta, uczestnicy wycieczki mogli podziwiać świąteczne 

dekoracje i poczuć aurę 

zbliżającego się Bożego 

Narodzenia. Pomógł  

w tym także film – Listy do 

M 3, który bawiąc  

i wzruszając, pozwolił 

poczuć magię tych 

niezwykłych świąt.  

 

          Uczestnicy wycieczki 

 

Recytatorzy na start! 

Bo gdzie jeszcze ludziom  

Tak dobrze jak tu?  

Tylko we Lwowie!  

Gdzie śpiewem cię tulą  

l budzą ze snu?  

Tylko we Lwowie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Konkursy recytatorskie cieszą się ogromną popularnością wśród 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy. Nie mogło więc 

zabraknąć naszej reprezentacji na III Międzypowiatowym Konkursie 

Recytatorskim „W kręgu poezji lwowskiej i kresowej”, który odbył się 

pierwszego grudnia w Potworowie. Konkurs ten został objęty honorowym 
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patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty – p. Aurelii Michałowskiej, 

Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – 

Wschodnich Oddział w Radomiu – p. Bogusława Stańczuka oraz Starosty 

Powiatu Przysuskiego – p. Mariana Niemirskiego i Wójta Gminy Potworów 

– p. Marka Klimka. Głównym celem konkursu jest popularyzacja 

twórczości poetów lwowskich z okresu XIX i XX wieku, rozwijanie 

wrażliwości na słowo poetyckie związane z historią i pięknem Lwowa oraz 

Kresów Południowo – Wschodnich, a także poszukiwanie literackich 

wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka. Ideą konkursu 

jest również szerzenie wiedzy o Lwowie i Kresach Wschodnich 

Rzeczypospolitej oraz o historycznym i kulturowym dziedzictwie tych 

ziem, nierozerwalnie związanych z historią Polski. Ta lekcja historii, pisana 

wierszem, przyczynia się do kształtowania i doskonalenia umiejętności 

recytatorskich oraz zainteresowania uczniów poezją patriotyczną. 

Różnorodność tematów, form, nastroju i dramaturgii prezentowanych 

utworów ukazuje życie i emocje ludzi, którzy przeszli już do historii, ale 

pamięć o nich jest nadal żywa. W zmaganiach finałowych konkursu wzięły 

udział trzy uczennice naszego gimnazjum: Julia Kuligowska z kl. 2c, Luiza 

Smolaga z kl. 2d oraz Zofia Kosatka z kl. 3b, przygotowane przez p. Ewę 

Ścisłowską i p. Beatę Kotlarz. W konkursie brali udział uczniowie różnych 

szkół z terenu powiatów: radomskiego, przysuskiego i grójeckiego. 

Konkurencja była duża a poziom przygotowania uczestników naprawdę 

wysoki, mimo to nasze uczennice odniosły ogromny sukces. Luiza Smolaga 

zajęła drugie miejsce a Zofia Kosatka – trzecie. W jury zasiedli: p. Renata 

Strzałkowska – nauczycielka języka polskiego Szkoły Podstawowej  

w Wirze, p. Aleksander Sawaryn – lwowianin, członek Towarzystwa 

Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz p. Kamil 

Woźniak – aktor Teatru Powszechnego w Radomiu. Gośćmi honorowymi 

byli ponadto: p. Marek Klimek – wójt Gminy Potworów, p. Tadeusz 

Milczarski – przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Potworów, p. Halina 

Piecyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Potworowie. Dziewczęta z naszego gimnazjum zachwyciły 

wszystkich przepiękną recytacją poezji Mariana Hemara, Zbigniewa 

Herberta i Anny Fischerowej. Udowodniły również, że świetnie radzą sobie 

z tak trudnym repertuarem. Na zakończenie konkursu p. Aleksander 

Sawaryn podziękował młodzieży za udział w konkursie oraz w niezwykle 

barwny sposób opowiedział o swoich przeżyciach związanych  

z dzieciństwem we Lwowie.                                                                        (bk) 
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WYCIECZKA KLAS 4-5 SP DO WARSZAWY I „MUZEUM 

PAPIERNICTWA” W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

         27 listopada 2017r. uczniowie klasy czwartej i piątej pod opieką 

wychowawczyń p. Jolanty Pawłowskiej i p. Jolanty Ścisłowskiej udali się 

na mikołajkową wycieczkę do Warszawy. Świątecznym wystrojem 

przywitała nas galeria handlowa na Sadybie. Tam realizowaliśmy pierwszy 

punkt programu. W kinie IMAX obejrzeliśmy zabawny film  

o przedświątecznych perypetiach rodziny stolarza Andersena pt. „Mikołaj 

jest w każdym z nas”. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie  

„Muzeum Papiernictwa” w Dawnej Królewskiej Fabryce Papieru  

w Konstancinie-Jeziornie. Po krótkiej lekcji na temat historii papieru odbyły 

się warsztaty pt.”Własnoręczne czerpanie papieru”, w których każdy mógł 

wyprodukować arkusz papieru ze znakiem wodnym „Warszawskiej 

Syrenki” i drugi arkusz kolorowego, ozdabianego płatkami kwiatów 

papieru. Zarówno dziewczynki jaki i chłopcy z wielkim zainteresowaniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaangażowaniem czerpali papier, układali na filce, odsączali z nadmiaru 

wody i suszyli w specjalnych suszarkach. Było to największą atrakcją 

wycieczki. Gotowe arkusze uczniowie zabrali ze sobą. Swoje zadowolenie 

wyrazili chóralnym śpiewem w drodze powrotnej, aż do samej Mogielnicy.         

Wychowawcy 
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BÓG SIĘ RODZI W KAŻDYM CZŁOWIEKU       W klimacie 

nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec 21 

grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, jak 

co roku zostały wystawione Jasełka Bożonarodzeniowe pod hasłem: „BÓG 

SIĘ RODZI W NASZYCH SERCACH”. Na uroczystość oprócz Dyrekcji 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Nauczycieli, Pracowników oraz 

uczniów, przybyli zaproszeni goście i rodzice naszych wychowanków. 

Biblijne wydarzenia sprzed 2000 lat odtworzyli uczniowie liceum, 

gimnazjum, szkoły podstawowej, maluchy z klas 0-3 oraz przedszkolaki. 

Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia zostaliśmy przeniesieni myślą i 

sercem do Ziemi Świętej, snując głębokie refleksje nad ,,Cudem Świętej 

Nocy’’, gdzie  

w ubogiej stajence narodził się Jezus. Tłem wydarzeń był Pałac Heroda, 

miasto Betlejem, pasterze oraz 

nędzna szopka jako miejsce 

narodzin Syna Bożego. Uczniowie 

w specjalnie przygotowanych 

kostiumach oraz w scenografii 

nawiązującej do Betlejem, 

przedstawili sceny przybliżające 

dzieje narodzin Pana Jezusa. Był 

św. Józef, Maryja, Herod, Trzej Królowie, Pasterze, Aniołowie  

i Diabły. Wszyscy aktorzy z dużym zaangażowaniem odtworzyli swoje role 

w scenkach sytuacyjnych odegranych w kilku odsłonach: 1-Rozkaz Cezara, 

2-W miasteczku Betlejem Maryja i Józef szukają noclegu, 3- Pasterze przy 

ognisku trzymają straż nocną nad zwierzętami, 4-Pałac Heroda  

z Żołnierzem Rzymskim, Trzema Królami oraz diabłami  

5-chór Aniołów i szopka, 

6 – odsłona: Pokłony  

i podziękowania dla 

Jezusa od uczniów szkoły. 

Było to bardzo niezwykłe, 

blisko dwugodzinne 

widowisko, które 

wprowadziło wszystkich 

w klimat zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia, napawając nas radością  



 

St
ro

n
a1

0
 

i optymizmem. Cała fabuła została 

wzbogacona kolędami i pastorałkami 

śpiewanymi przez solistów oraz chór.  

„KIEDY RODZI SIĘ BÓG, NIECH 

W TWOIM DOMU, NIECH  

W TOBIE NIE BĘDZIE ZIMNIEJ 

NIŻ W TAMTEJ STAJENCE!” 

Przedstawienie przypomniało 

wszystkim, że Boże Narodzenie  

to czas, w którym należy zapomnieć o wygórowanych ambicjach, żądzy 

pieniądza, nieczułości oraz braku czasu. Dobro, miłość, rodzina i otwartość 

na drugiego, potrzebującego człowieka - to wartości, które powinny liczyć 

się w naszym, codziennym życiu, nie tylko w święta. Na zakończenie 

spotkania Dyrektor ZSO pani Jolanta Tomczyk, życzyła wszystkim, 

zdrowych, spokojnych oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.  

                           (af)  
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Warto czytać… 

Quentin jest osiemnastoletnim chłopcem zakochanym  

w Margo. W dzieciństwie mieli okazję przeżyć coś 

niezwykłego, teraz chodzą do tego samego liceum. Pewnego 

wieczoru w życiu chłopaka pojawia się Margo  

w stroju nindży i wciąga go w...  


