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DRODZY CZYTELNICY! 

Coś się kończy, coś zaczyna… 

Przed nami wyczekiwany przez wszystkich uczniów 

koniec nauki. Wielu z nas spędziło ten rok szkolny niezwykle 

pracowicie, walcząc o jak najlepsze wyniki w nauce, biorąc 

udział w konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, 

wspierani przez wychowawców i nauczycieli, dyrekcję  

i rodziców. Mieliśmy też okazję uczestniczyć w wielu 

wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wyjazdach  

na spektakle teatralne i seanse filmowe, warsztatach 

artystycznych w muzeum, wypadach na kręgle, trampoliny  

oraz brać udział w imprezach klasowych,  

szkolnych i środowiskowych. 

Jak zwykle rok szkolny obfitował także w liczne 

niespodzianki, które będziemy wspominać po latach… 

Nawet najmłodsi uczniowie naszej szkoły odnaleźli w niej 

swoje miejsce, przeżyli tu wiele pięknych chwil  

i wraz ze swoimi paniami włączyli się w jej życie  

                        kulturalne i patriotyczne.                 (Em) 

Liści zielenią zagra nam wiatr, 

a śpiewność ptaków tylko prawdę powie.  

Choć niepojęty ten cały świat,  

choć nam nie wszystko chce zmieścić się w głowie.  

To zatańcz ze mną na polanie  

ot ,tak po prostu. 
Z. Stefański 



 
 

Dzieci na Wielkanoc są inne niż zazwyczaj. 

W dzieciach na Wielkanoc jest moc tajemnicza. 

dzieci na Wielkanoc 

wstają bardzo rano 

i pytają: Dlaczego dzwony tak 

głośno śpiewają? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczna akademia z okazji świąt wielkanocnych nosiła tytuł  

PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY. 

 

 

 

 

 

Organizatorzy przybliżyli 

zebranym liczne tradycje 

związane z obchodami tych 

pięknych i podniosłych świąt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk podziękowała młodzieży oraz jej 

opiekunom za nastrojowy program. Na zakończenie uroczystego spotkania 

złożyła dzieciom, rodzicom i nauczycielom serdeczne życzenia.   (em) 



 
 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 

ELIMINACJE POWIATOWE 

 

 

 

 

DZIEŃ KOBIET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ KOBIET W ZSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III MIEJSCE DLA DOMINIKI ANDRYKI Z III C LO! 

GRATULUJEMY!!! 

NASZE PIĘKNE MAŁE I DUŻE PANIE W DNIU SWEGO ŚWIĘTA. 



 
 

WITAJ, WIOSNO!!! 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY POWITALIŚMY W TOWARZYSTWIE 

PANI DYREKTOR JOLANTY TOMCZYK. 

 

 

 

 

 

 

NASI SPORTOWCY MIELI UBRALI PANIĄ WIOSNĘ 

WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU! 

 

Happy Birthday, Her Majesty! 

21 kwietnia Królowa Elżbieta II obchodziła urodziny. Z tej 

okazji uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej wraz  

z nauczycielami języka angielskiego przygotowali oryginalne 

kartki urodzinowe, dołączając do nich listy, w których napisali 

kilka słów o sobie, naszej szkole i mieście. Wszystko oczywiście 

w ojczystym języku brytyjskiej monarchini. Koperty 

powędrowały wprost do Pałacu Buckingham w Londynie. Teraz 

czekamy z niecierpliwością na odpowiedź! 

May your birthday and every day be filled with the warmth  

of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, 

the feeling of love and the sharing of good cheer! 

(Niech Twoje urodziny i każdy dzień będą wypełnione ciepłem 

słońca, radością uśmiechów, odgłosami śmiechu, uczuciem 

miłości i dzielenia się dobrymi słowami!)               AŁ 

 

 

 

 

 

 

JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPOTKALI SIĘ  

Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ. 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzi uczestnicy spotkania przypomnieli sobie podstawowe  

zasady bezpieczeństwa, dowiedzieli się także, jak wielkie znaczenie  

ma udzielenie pierwszej pomocy.     (em) 

NASI RECYTATORZY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĄDŹ BEZPIECZNY!!! 

Nasi uczniowie co roku biorą udział w Konkursie Recytatorskim. 



 
 

14 kwietnia 2018 r. w 

Radomskim Klubie Środowisk 

Twórczych „Łaźnia” odbyły 

się eliminacje rejonowe 63. 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego. W 

zmaganiach wzięli udział 

uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych oraz 

osoby dorosłe z terenu byłego 

województwa radomskiego. 

Byli to uczestnicy, którzy 

zwycięsko przeszli przez etap 

gminny i powiatowy. Konkurs zgromadził więc grono najlepszych 

recytatorów regionu oraz licznie przybyłych gości, wśród których honorowe 

miejsce zajął pan Zbigniew Gołąbek – radny Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Jury konkursu stanowili znani działacze kulturalni ziemi 

radomskiej: p. Adolf Krzemiński – prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej, 

p. Izabela Brejtkop – aktorka Teatru Powszechnego w Radomiu oraz p. 

Marian Popis z Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Mogielnicy reprezentowała uczennica klasy IIC 

liceum – Natalia Kieszek. Nasza recytatorka zachwyciła zgromadzoną 

publiczność recytacją prozy Marii Dąbrowskiej oraz wiersza Adama 

Asnyka. W tej kategorii uczestnicy wybierają bowiem dwa utwory 

poetyckie oraz fragment prozy. Zadanie nie jest łatwe, wymaga dobrego 

przygotowania, właściwej interpretacji tekstu i opanowania tremy. Nasza 

licealistka poradziła sobie znakomicie, zważywszy że był to jej pierwszy 

udział w tym konkursie. Przewodniczący Jury zwrócił uwagę na znakomitą 

dykcję oraz możliwości Natalii. Cieszy fakt, że występ naszej uczennicy 

został zauważony i doceniony. Na zakończenie p. Adolf Krzemiński 

serdecznie pogratulował uczestnikom oraz podziękował im za udział w 

Konkursie, wyrażając jednocześnie nadzieję, że było to dla nich cenne 

doświadczenie, które wykorzystają, przygotowując się do kolejnych edycji 

Konkursu. P. Izabela Brejtkop udzieliła natomiast recytatorom wielu 

wskazówek dotyczących występów scenicznych. Zwróciła między innymi 

uwagę na właściwą postawę oraz dykcję. Udział w eliminacjach był dla 

naszej uczennicy okazją do poznania nowych osób, nawiązania kontaktów, 

zdobycia doświadczenia. Warto podkreślić, że był to również ogromny 

sukces Natalii, która jako jedyna z naszej szkoły zakwalifikowała się do 

etapu wojewódzkiego.                            (bk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Warto przeczytać 

 

 

 

 

Szklany tron Sarah J. Maas 

 Szklany tron to cykl powieści fantasy, który cieszy się ogromną 

popularnością wśród nastoletnich czytelników na całym świecie. Główna 

bohaterka, Celaena Sardothien, jest jedną z najlepszych płatnych zabójczyń 

w Rifthold. Wydaje się dumna, pewna siebie i niepokonana, znakomicie 

wyszkolona przez mistrza, Arobynna Hamela. W pierwszym tomie serii  

(o tym samym tytule) spotykamy ją jednak w momencie, gdy przez 

lekkomyślność daje się złapać i trafia do kopalni soli w Endovier. Ma tam 

odbyć karę dożywotniej pracy niewolniczej. W najmniej oczekiwanej 

chwili otrzymuje propozycję od księcia Doriana Havilliarda, która w jej 

przypadku jest nie do odrzucenia. Dziewczyna zgadza się wziąć udział w 

turnieju o tytuł Królewskiego Zabójcy, w którym wygraną będzie dla niej 

upragniona wolność. Niepodziewanie jednak w niewyjaśnionych 

okolicznościach zaczynają ginąć jej  rywale. Czy Celaena zdoła odgadnąć 

tożsamość tajemniczego mordercy, a może również zostanie jego ofiarą? 

Tego musicie dowiedzieć się już sami, czytając książkę.  

 Jeśli ktoś jednak byłby bardzo ciekawy, jak to się stało, że Celaena 

trafiła do kopalni, może sięgnąć po opowiadania poprzedzające główną 

akcję, zebrane w tomie pt. Zabójczyni. Polecamy!  

 

Tajemnice kadry Sebastian Staszewski 

 W związku z trwającymi Mistrzostwami Świata 

w Piłce Nożnej, których gospodarzem w tym roku jest 

Rosja, ta publikacja stanowi pozycję obowiązkową dla 

każdego kibica polskiej reprezentacji. Autor ujawnia w 

niej niezdradzane wcześniej tajemnice kadry. 

Pokazuje, co dzieje się w drużynie Nawałki  

poza boiskiem. Znajdziemy tam m. in. odpowiedzi na 

takie pytania: Jak zachowuje się trener? Kto się lubi a kto nie w naszym 

zespole? Dlaczego Lewandowski je deser przed posiłkiem? Po co aż 11 

wanien z hydromasażem na Stadionie Narodowym? Zapraszamy  

do zapoznania się z lekturą przede wszystkim fanów futbolu, którzy na 

pewno dowiedzą się wielu zaskakujących ciekawostek o ulubionej 

drużynie! 

Kroniki Archeo Agnieszka Stelmaszyk 

 Seria autorstwa pisarki i podróżniczki Agnieszki Stelmaszyk jest 

znakomitym sposobem na przeżycie niesamowitych przygód  

bez wychodzenia z domu. Dzięki Kronikom Archeo (i odrobinie wyobraźni) 

odwiedzicie zakątki świata, o których nawet wam się nie śniło. Wybierzecie 

się do Austrii, Egiptu,  

a nawet do Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Będziecie musieli walczyć o swoje życie w 

samym środku dzikiej i pełnej 

niebezpieczeństw dżungli. Każdy  

z tomów cyklu pozwoli wam rozwiązać 

nową zagadkę, a lektura będzie trzymać  

w napięciu aż do ostatniej strony. 

 



 
 

 Pierwsza książka serii nosi tytuł Kroniki Archeo. Tajemnica 

Klejnotu Nefertiti. Historia zaczyna się dość niewinnie – od artykułu w 

gazecie informującym o nowo odnalezionym w Egipcie grobowcu. Każdy, 

kto choć trochę interesuje się archeologią, rusza do Kairu. Wśród nich są 

także rodzice głównych bohaterów, którzy są wybitnymi naukowcami. 

Dzieci towarzyszą im w drodze, ale na miejscu mają już własne plany. 

Piątka przyjaciół – rodzeństwo Ania i Bartek Ostrowscy oraz Mary Jane 

Gardner i jej młodsi bracia-bliźniacy Martin i Jim w Egipcie odkrywa 

zawiłe tajemnice, poznaje stare legendy i zapomniane historie, zagląda do 

zakurzonych ksiąg, tajemniczych komnat i nikomu nieznanych grobowców. 

Kto pozna legendę Nefertiti? Kto wyniósł sarkofag z grobowca? Kim jest 

Cressida Finch? I najważniejsze, kto pierwszy dotrze do drogocennego 

klejnotu? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na stronach powieści. 

Zapraszamy do lektury! 

Mama Quentin Gréban, Hélène Delforge  

Mama. Słowo niezwykłe i wyjątkowe. Uniwersalne, 

które potrafi wyrazić miłość, czułość, troskę, radość, 

nadzieję, a także tęsknotę czy nieobecność. Quentin 

Gréban ukazał wszystkie odcienie macierzyństwa  

w kolekcji zachwycających portretów matek  

z różnych epok i stron świata, a Hélène Delforge 

opatrzyła je pięknymi poetyckimi tekstami.  

Książka pokazuje różne oblicza macierzyństwa. 

Skłania do refleksji, zadumy  

i sprawia, że zauważamy, jak wiele robi dla nas 

nasza własna mama, doceniając jej miłość  

i poświęcenie na co dzień. Polecamy jako prezent  

dla mamy, ale także dla samego siebie. 

(km) 

WARSAW COMIC CON 

 Jesteś nerdem, fanem komiksów, cosplay-ów,  

albo po prostu miłośnikiem książek, filmów, seriali czy gier?  

Jeśli tak, to Warsaw Comic Con na pewno Ci się spodoba. 

 Impreza ta łączy ze sobą różne działy kultury popularnej, które podczas 

niej wzajemnie się przenikają i uzupełniają, tworząc spójną całość. Nieważne, 

czy wolisz Marvela czy DC. Tam 

bez dwóch zdań znajdziesz swoje 

miejsce. Możesz wybrać się  

na panele, rozmowy z gwiazdami, 

zrobić sobie z nimi pamiątkowe 

zdjęcia lub też przebrać się  

za swoją ulubioną postać.  

 WCC organizowany jest  

w Polsce od 2017 roku w halach Centrum Targowo-Kongresowego Ptak 

Warsaw Expo w Nadarzynie i cieszy się ogromną popularnością wśród fanów 

popkultury. Do tej pory miał trzy edycje (ostatnia w dniach 20–22 kwietnia), 

które swoją obecnością zaszczyciło już wiele gwiazd. Wśród nich pojawili się 

m.in. aktorzy seriali Gra o tron – Carrie von Houten, Hafþór Júlíus Björnsson, 

Alfie Allen oraz Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak – odtwórca głównej roli Dylan 

O’Brien, Melissa Ponzio czy Holland Roden. 

 

 

 



 
 

Natomiast podczas niedawno zakończonej kwietniowej edycji eventu 

można było spotkać m.in.: Dylana Sprayberry’ego ze wspomianego wcześniej 

Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak, Richarda Harmona najbardziej znanego z roli 

Johna Murphy’ego w serialu The 100, Kristiana Nairna z Gry o tron, Martina 

Klebba, grającego Marty’ego w filmowej serii Piraci z Karaibów, jak również  

Hayley Law z serialu Pussycats, Trevora Stinesa z Riverdale oraz Marlona 

Langelanda z norweskiej produkcji SKAM. 

 Trzeba zauważyć, że organizatorzy 

wydarzenia przygotowali dla przybyłych wiele 

rozrywek. Ciekawą atrakcję stanowiły 

odtworzone plany seriali Stranger Things i Gra  

o tron oraz filmu Harry Potter, gdzie można było 

zapozować do zdjęć i przenieść się do wybranego 

świata fantasy. Podczas imprezy odbył się 

również koncert Magic Orchestry, która wraz z 

towarzyszącym jej chórem, pięknie wykonała 

znane utwory muzyczne ze ścieżek dźwiękowych kultowych gier, takich jak: 

Battlefield 1, Minecraft, Assasin’s Creed 3, Overwatch czy Wiedźmin 2. 

 Twórcy WCC nie chcąc, aby fani musieli rozstawać się z festiwalem, 

udostępnili jedną z hal na noclegownię, tzw. sleep room z dostępem do toalety 

i prysznica. Jednak z nadmiaru wrażeń wielu fanów popkultury nie mogło 

zasnąć, dlatego zaplanowano dla nich salę 

kinową z dużą biblioteką filmów.  

Należy dodać, iż dla wszystkich 

odwiedzających dostępne były strefy 

Gwiezdnych Wojen, Gry o Tron i Wikingów. 

Miłośnicy Star Wars mogli zobaczyć wystawę strojów filmowych, a także 

replikę kantyny w Mos Eisley, gdzie Obi-Wan Kenobi i Luke Skywalker 

poznali Hana Solo i Chewbaccę. W sektorze serialu AMC Polska: Fear the 

Walking Dead, jak i po obszarze całego festiwalu, poruszały się postaci 

zombie. Czasami przerażające, czasami zabawne, ale zawsze chętnie pozujące 

do wspólnych selfie. Przybyłych na stoisko Jurassic World witały ogromne 

dinozaury, których dokarmianie było niestety surowo zabronione. Fani serialu 

Westworld mieli okazję przyozdobienia swych ciał oryginalnymi tatuażami  

z logo produkcji. Natomiast w Strefie Gier Bitewnych gracze mogli zmierzyć 

się ze sobą w turniejach o nazwach: Warhammer Battle, Dust oraz Ogniem i 

Mieczem. Interesujące atrakcje przygotowano również na stoisku Voice of 

Poland. Tam przez dwa dni czekali na odwiedzających finaliści dziecięcej 

edycji muzycznego show, którzy 

rozdawali autografy i uśmiechali 

się  

do wspólnych fotek. Oprócz tego 

odważni fani programu mogli 

spróbować swoich sił w karaoke i 

zdobyć oficjalne koszulki VOP. 

Własne umiejętności wokalne na 

żywo zaprezentowali wszystkim 

gościom również zespół 

4Dreamers oraz wokalista Dawid Kwiatkowski.  

Warto dodać, iż Warsaw Comic Con to najbardziej kolorowy festiwal 

w całej Polsce. W jednej z hal prezentowane są zawsze: wystawy archiwalne, 

jak i premierowe komiksów, książki, magazyny, wiele rozmaitych gadżetów, 

koszulek, kubków, figurek kolekcjonerskich, zabawek, modeli, gier 

planszowych i karcianych, a także akcesoria do gier czy rekwizyty z kultowych 

filmów oraz seriali.  

Trzeba też wspomnieć  

o tym, że jedną z największych 

atrakcji całego eventu były  

aż trzy konkursy cosplay-owe – 

Live! Cosplay Contest, Showup: 

International Cosplay Awards 



 
 

oraz eliminacje do Cosplay Super Show, czyli mistrzostw świata w cosplay-u, 

których finał odbędzie się w Chinach! Było się więc o co postarać, dlatego 

uczestnicy nie dawali za wygraną i dzielnie walczyli o wyjazd jako 

reprezentacja Polski. 

Podczas trzeciej edycji WCC nie zabrakło również 

Warszawskich Targów Gier „Good Game” oraz Warsaw 

Book Show. Na tych pierwszych odbyły się prezentacje 

najnowszych gier oraz turnieje  

e-sportowe i spotkania z youtuberami.  

Z kolei WBS wypełniły spotkania  

z autorami, animatorami kultury, gwiazdami 

mediów, prelekcje, panele dyskusyjne czy gry 

czytelnicze. Gośćmi Festiwalu Czytelnictwa 

Warsaw Book Show byli m. in.: Andrzej Sapkowski – twórca Wiedźmina, 

Łukasz Orbitowski – laureat Paszportu „Polityki”, Jakub Żulczyk – pisarz  

i dziennikarz, scenarzysta serialu Belfer, a także Michał Gołkowski – twórca 

powieści osadzonych w uniwersum S.T.A.L.K.E.R.A. 

Podsumowując, trzecia edycja Warsaw Comic Con  obfitowała  

w mnóstwo ciekawych atrakcji. Licznie przybyły na to wydarzenie polskie  

oraz zagraniczne gwiazdy, które chętnie wchodziły w interakcje ze swoimi 

fanami – rozdawały autografy, dzieliły się doświadczeniami i odpowiadały 

nawet na najtrudniejsze pytania. Cosplay-erzy również nie zawiedli, 

prezentując misternie wykonane kostiumy, w każdym detalu do złudzenia 

przypominające bohaterów ze świata kultury popularnej. Miejmy nadzieję,  

że i następna edycja będzie tak samo niesamowita jak poprzednie. 

Jeśli Was tam nie było, nie smućcie się. Organizatorzy już zapowiedzieli datę 

kolejnego spotkania. Odbędzie się ono jeszcze  pod koniec tego roku. Zapiszcie sobie 

koniecznie w kalendarzu: 26–28 października 2018 r.  

                              Daria Wojciechowska  

 

Warto posłuchać !  

Tym razem rozpoczynamy nasz kącik 

od bardzo smutnej informacji. Otóż Tim 

Bergling, znany wszystkim jako Dj Avicii, 

zmarł 20 kwietnia w wieku 28 lat.  

Autor takich utworów jak: Wake me up,  

Levels, Addicted to you, Waiting for love 

czy Taste the feeling był jednym  

z najbardziej znanych dj-ów na świecie. 

Muzyk nie poradził sobie jednak z życiem w blasku fleszy. Bardzo dużo 

pracy, ciągły stres i zmęczenie doprowadziły go do załamania. Sięgnął po 

używki, ale to jeszcze pogorszyło sytuację. Niestety młody Szwed 

całkowicie stracił sens życia i postanowił rozstać się ze światem. Zostawił 

jednak po sobie bogaty dorobek muzyczny, dzięki któremu na zawsze 

pozostanie w pamięci i sercach ludzi.  

Koniec wakacji?! – Ten festiwal na pewno Wam to zrekompensuje! 

Late Summer Festival to impreza, która zamyka okres wakacyjnej 

laby i przypomina wszystkim uczniom, że czas już wrócić do szkoły.  

1 września odbędzie się pierwsza polska edycja wspomnianego festiwalu. 

W Poznaniu na torze regatowym nad jeziorem Malta  zagoszczą m. in.: 

Tom Odell – twórca przeboju Another love, Daria Zawiałow – autorka 

piosenki Jeszcze w zielone gramy, Kasia Nosowska – wokalistka zespołu 

Hey oraz wielu innych. Koncertów bardzo zróżnicowanych gatunkowo – od popu 

po rock aż do muzyki elektronicznej – będzie można 

wysłuchać na dwóch scenach. Każdy powinien znaleźć 

coś dla siebie. Należy także dodać, iż organizatorzy 

zapewnili przybyłym strefę gastronomiczną, gdzie 

jedzenie będzie dostępne z food trucków. Bilety na to 

wydarzenie dostępne są od 18 maja. 



 
 

Shawn Mendes z nową płytą oraz koncertem w Polsce!?  

 25 maja ukazał się nowy album Shawna 

Mendesa, na którym znajdują się już wcześniej 

opublikowane – Lost in Japan, In My Blood 

oraz Youth z gościnnym udziałem Khalida.  

W związku z tym Polskę obiegła informacja  

o rzekomym koncercie Kanadyjczyka  

w naszym kraju. Polskie fanki stworzyły 

wydarzenie na portalach społecznościowych, 

aby spróbować ściągnąć piosenkarza do naszej 

ojczyzny. Ostatecznie zjawisko okazało się na 

tyle duże, że udało się zwrócić uwagę Shawna. 

I tak  pierwszy koncert twórcy hitu Stitches  

w Polsce odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. w Krakowie w Tauron Arenie. 

Bilety można było nabyć już 18  maja br. od godziny 10.00 rano. Wszystkie 

zostały sprzedane w zaledwie pół godziny! Jeżeli nie zdążyliście ich kupić, 

na bieżąco sprawdzajcie stronę ebilety.pl, może będzie druga tura. 

(D. W.) 

 

 

 

 

 

 

 

MATURALNIE, SENTYMENTALNIE… 

 

 

 

 

 

27 kwietnia uczniowie klas maturalnych odebrali świadectwa ukończenia 

szkoły. Przed nimi egzaminy maturalne. W piątek, 4 maja, zmierzyli się  

z językiem polskim, a 7 zdawali matematykę. W następnych dniach czekały 

na nich kolejne próby. Potem wakacje – dłuuuugie, ale… . Ważnym dniem 

dla naszych absolwentów będzie moment ogłoszenia wyników,  

co nastąpi 3 lipca. Trzymamy kciuki!     (ah) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Festiwal 

Piosenki Angielskiej 
 

26. kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grójcu odbył się 

XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej. W zmaganiach wzięli 

udział uczniowie z całej Polski. Byli to uczestnicy, którzy zwycięsko 

przeszli przez etap przesłuchań. Naszą szkołę reprezentoway dwie 

uczennice: Zofia Kosatka ( klasa 3b gimnazjum) z piosenką „City of stars” 

oraz Agata Urbańczyk (klasa 2A liceum) z „Lay on your all love”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie występu Jury oceniało: 

-   poprawność i biegłość języka, 

-   interpretację wykonywanych utworów, 

-   muzykalność, 

-   ruch sceniczny, 

-   stylizacja zgodna z wykonywanym utworem, 

-   ogólny wyraz artystyczny. 

Wszystkie występy były na wysokim poziomie, a Jury było niewątpliwie 

wymagające. 

W kategorii szkoły gimnazjalnej wyróżnienie otrzymała uczennica z naszej 

szkoły: Zofia Kosatka. 

 

Za umożliwienie udziału w Festiwalu dziękujemy  

Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy 

oraz Pani Marioli Kuźmie. 
Zofia Kosatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ŚWIĘTO DZIECI 

Przełom maja i czerwca wypełniły niezwykle miłe wydarzenia. Trzeba 

przyznać, że dużo się działo. Szkolny Dzień Dziecka obchodziliśmy 

hucznie.  

W poniedziałek (28.05.) przywitała nas Zakręcona kawiarenka, 

zorganizowana przez przedstawicieli SU. Wszyscy chętni mogli zjeść tosty, 

ciasto, napić się lemoniady oraz posiedzieć przy stolikach i po prostu 

poplotkować.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnego dnia odbyła się Parada postaci bajkowych. Jedni przebrali się 

za różne postacie z bajek, inni zadbali o kolorowe stroje i kwiaty  

we włosach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak ubrani przeszliśmy  przez miasto, śpiewając popularne piosenki z lat 

dzieciństwa. 

 

 

 

 



 
 

Po powrocie do szkoły czekały na nas atrakcyjne zajęcia na boisku 

szkolnym. Miłośnicy słodkości skosztowali waty cukrowej, inni skusili się 

na popcorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy imprezy kibicowali  swoim faworytom podczas meczy 

piłkarskich, rozgrywanych w dwóch kategoriach wiekowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim punktem szkolnych obchodów Dnia Dziecka były seanse filmowe, 

które przygotowali dla swoich uczniów wychowawcy poszczególnych klas. 

(red.) 

 

 

  

 

 

 



 
 

DZIEŃ MAMY I TATY. ŻYCZENIA OD NAJMŁODSZYCH;-)  

 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły pamiętali o świętach mamy i taty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Matki 

W XVI  wieku w Anglii i Szkocji w czwartą niedzielę Wielkiego 

Postu obchodzono Matczyną niedzielę (Mothering Sunday). Był to 

dzień wolny od pracy i początkowo wiązał się jedynie z wizytą  

w kościele – matce, czyli w katedrze. Z czasem młode służące  

i parobcy zaczęli wyruszać do swoich domów, by przy okazji święta 

pobyć ze swoimi matkami. Synowie przynosili ze sobą drobne 

upominki, a córki tak zwane matczyne ciasto. W Polsce Dzień Matki 

po raz pierwszy ogłoszono w roku 1923  

w Krakowie. Święto mam jest obchodzone w wielu krajach świata, 

najczęściej w drugą niedzielę maja. W Indonezji mamy przyjmują 

życzenia tuż przed Bożym Narodzeniem, 22 grudnia, a w Tajlandii -  

w dniu urodzin królowej, obecnie przypadających 12 sierpnia. Tylko  

w Polsce Dzień Matki jest obchodzony 26 maja. Dzieci obdarowują 

wówczas swoje mamy laurkami, kwiatami i drobnymi upominkami.  

I niezmiennie obiecują, że już zawsze będą grzeczne”. 

  

Dzień Ojca 

  

Obecnie w USA i w wielu innych krajach Dzień Ojca jest 

obchodzony w trzecią niedzielę czerwca. Włosi obchodzą  

go 19 marca, kiedy przypada wspomnienie Świętego Józefa, 

opiekuna Jezusa. W Niemczech o ojcach pamięta się w dniu 

Wniebowstąpienia Pańskiego. Litwini składają im życzenia  

w pierwsza niedzielę czerwca, a Austriacy tydzień później.  

W Polsce po raz pierwszy Dzień Ojca obchodzono w roku 1965  

i ma on stałą datę, 23 czerwca. 

 

 



 
 

WITAJCIE, WAKACJE!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leżę na łodzi 

W wieczornej ciszy. 

Gwiazdy nade mną, 

Gwiazdy pode mną 

I gwiazdy we mnie. 

L. Staff Wieczór 

 

 

DRODZY CZYTELNICY!  

PRZED WAMI WAKACJE. WYKORZYSTAJCIE JE JAK 

NAJLEPIEJ! BAWCIE SIĘ DOBRZE!  

WYPOCZYWAJCIE I NABIERAJCIE SIŁ!  

PODRÓŻUJCIE, CIESZCIE SIĘ SŁOŃCEM I SWOBODĄ! 

ROZWIJAJCIE SWOJE PASJE! 

 OGLĄDAJCIE, SŁUCHAJCIE, CZYTAJCIE I ZDOBYWAJCIE 

DOŚWIADCZENIA, ABY PODZIELIĆ SIĘ Z NAMI SWOIMI 

WRAŻENIAMI ZA DWA MIESIĄCE! 

 

REDAKCJA SZKOLNEGO HALO ŻYCZY DYREKCJI SZKOŁY  

ORAZ NAUCZYCIELOM I UCZNIOM  

NIEZAPOMNIANYCH WAKACJI;-) 

 

DO ZOBACZENIA! 

 

 

 


