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Szkolne halo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATO ... 

 

Ach! jak gorąco! Niebo bez chmury, 

Żar pod stopami, żar zieje z góry, 

Człowiek dzień cały jakby w ukropie, 

Radby się schował choćby w konopie. 

 
W. Bełza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„To, co we mnie niezniszczalne trwa”  

 
Tradycją naszej szkoły stał się zwyczaj przygotowywania 

wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II. W dniu 2 kwietnia, co roku 

przywołujemy pamięć tego Wielkiego Polaka, opracowując pod kierunkiem 

naszych nauczycieli program artystyczny dla mieszkańców Mogielnicy i 

okolic. W b. r. hasłem przewodnim były słowa Jana Pawła II: „To, co we 

mnie niezniszczalne trwa”, stanowiące element dekoracji. Program rozpoczął 

się od oryginalnego wykonania „Barki” – ulubionej pieśni Ojca Świętego 

oraz scenki nawiązującej do ewangelicznego powoływania rybaków na 

apostołów. Jednym z nich był św. Piotr, który stał się następcą Chrystusa na 

Ziemi. W programie były ukazane różne okresy życia Karola Wojtyły, które 

wpływały na kształtowanie Jego osobowości. Przypomniane zostały: okres 

młodości, szkoła, teatr, studia, pierwsze lata kapłaństwa, aż do wyboru na 



Stolicę Piotrową. Następnie poświęciliśmy uwagę niezwykle owocnemu 

pontyfikatowi Jana Pawła II, przytaczaliśmy słowa Jego nauk, próbując 

odpowiedzieć na pytanie, co w nas pozostało z „ziarna, które zasiał”. Nie 

tylko słowem, ale również pieśnią wykonywaną przez solistów lub chór) 

uczciliśmy pamięć Wielkiego Rodaka. Ubogaciliśmy program slajdami 

obrazującymi wymienione wydarzenia. To spotkanie w czwartą rocznicę 

śmierci, podobnie jak w poprzednich latach przyciągnęło wielu mieszkańców 

Mogielnicy, którzy chcieli wspólnie przeżyć ten szczególny dla wielu 

Polaków dzień.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad uroczystością czuwały: p. M. Lenart, p. A. Woźnica, p. M. Kuźma, p. J. Ścisłowska,  

p. J. Pawłowska, p. M. Koperska, p. Aldona Omen-Wrzesińska, p. A. Kłujszo-Juścikowska 

 

                                          red. 

Nasze osiągnięcia  

 

W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie naszego ZSO próbowali 

swoich sił w różnorodnych konkursach. Oto niektóre z nich: 

 

Mały Konkurs Recytatorski  
 

Katarzyna Dębowska – finalistka (występ w Radomiu) 

 

XXXV Olimpiada Geograficzna 
 

Piotr Cuprjak, Paweł Brzemiński 

 

"Rok 1989: koniec, przełom, początek... ?" (organizator : Ośrodek 

KARTA w Warszawie) 

 

Piotr Cuprjak, Joanna Jackowska, Aleksandra Stępniak, Agata Bąba, 

Wiktoria Chochlewicz, Paweł Brzemiński 

 

Konkurs " Moja wizja Europy" (organizator: Katedra Europeistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego)  

 

Piotr Cuprjak – wyróżnienie 

 

Festiwal piosenki angielskiej w Grójcu 
 

Beata Rzępała – II miejsce 

 

Przegląd Piosenki Religijnej w Nowym Mieście n. Pilicą 

 

Joanna Jackowska – I miejsce 

Beata Rzępała – II miejsce   

 

Konkurs wiedzy o Gminie Mogielnica (MGOK w Mogielnicy)  

 

Piotr Cuprjak – II miejsce 
 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w wielu zawodach sportowych: 

w ringo (liczne sukcesy), w piłce siatkowej, w piłce ręcznej i in..  



Spotkanie uczniów i Grona Pedagogicznego ZSO z Członkiem Zarządu 

Samorządu Województwa Mazowieckiego p. Piotrem 

Szprendałowiczem  

W dniu 01-06-2009 naszą szkołę 

odwiedził p. Piotr Szprendałowicz – 

Członek Zarządu Samorządu 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Szanownego gościa powitali 

przedstawiciele  

młodzieży ZSO im. Jana 

Kilińskiego w Mogielnicy –  

A. Stępniak i M. Wencel (IIC 

liceum). 

 

 

Uczniowie gimnazjum i liceum – 

licznie zgromadzeni na hali sportowej 

– wysłuchali krótkiego  

wystąpienia p. Piotra 

Szprendałowicza. 

 

 

W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele Samorządu   

Gminy i Miasta Mogielnica na 

czele z Burmistrzem 

 p. S. Chmielewskim 

 

 

 

 

 

Członek Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego odpowiedział na 

pytania, które skierowali do niego młodzi mieszkańcy naszej gminy. 

 

 

 

 

 

Gość podziękował za zainteresowanie i pochwalił zaangażowanie młodzieży 

w sprawy regionu. Zwrócił także uwagę na trafność poruszonych 

problemów. 

 

 

Na zakończenie spotkania Pan 

Piotr Szprendałowicz wyraził 

swą wdzięczność za miłe 

przyjęcie w gościnnych murach 

naszej szkoły i życzył wszystkim 

zgromadzonym – uczniom, 

pedagogom – udanych wakacji 

 



WARTO WIEDZIEĆ... 

Piotr Szprendałowicz 

 

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 

 

Zakres obowiązków 

Członek Zarządu Piotr Szprendałowicz nadzoruje 

działalność: 

1. Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. 

2. Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury w zakresie infrastruktury. 

Pytania zadane przez przedstawicieli młodzieży naszej szkoły 

1. Panie marszałku, czy mógłby nam pan przybliżyć priorytetowe 

zadania, jakie będzie w najbliższym czasie realizował mazowiecki 

samorząd? 

2. Jesteśmy młodymi ludźmi, mieszkańcami Mazowsza. 

Chcielibyśmy wiedzieć jak przedstawia się sytuacja naszego 

regionu, jakie są jego szanse, a co może stanowić zagrożenie 

dla jego rozwoju w przyszłości? 

3. Jakie działania podejmuje mazowiecki samorząd w kwestii 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów 

małych miast i obszarów wiejskich? Jesteśmy szczególnie tym 

zainteresowani, bo reprezentujemy właśnie tę grupę. 

4. Z jakimi trudnościami boryka się pan w swojej pracy marszałka, 

członka zarządu województwa? 

5. Zbliżają się wakacje, na które czekamy z niecierpliwością. Czy ma 

pan już plany na letni wypoczynek? 
Opracowanie: p. A. Haraśna 

 

Pamiątkowy wpis  

do kroniki szkoły 

Czas na rozstanie ze szkołą...  

 

 

 Długo oczekiwany dzień 

zakończenia roku szkolnego 

wreszcie nadszedł. Wszyscy 

uczniowie z ulgą odebrali 

świadectwa  

Największe zadowolenie malowało się na twarzach absolwentów gimnazjum. Teraz 

przed nimi kolejny wybór – 

szkoła średnia. Wszystkim 

życzymy wielu sukcesów. 

Mamy też nadzieję, że 

przynajmniej część z nich 

pozostanie w murach naszego 

liceum, które ma dla nich wiele 

ciekawych propozycji 

 

Przedstawiciele klas trzecich wystąpili z okolicznościowym programem 

artystycznym, w którym nie zabrakło pięknych słów i wzruszających piosenek. 

 

 

 

 

 

Kwiaty dla wychowawców i 

nauczycieli były miłym 

podziękowaniem za trzy lata 

nauki.                                                                    Wychowawcy kl. III: 

p. E. Ścisłowska,  

p. D. Kołodziejczyk,  

p. H. Rauch,  

p. P. Solecki,  

p. U. Tomala-Kujat 

                                             red. 



Co czytać, czego słuchać, co oglądać w wakacje?  

 

Ostatnio trudno spotkać młodego 

człowieka, który tak naprawdę lubi czytać 

Mamy jednak nadzieję, że podczas wakacji 

chociaż niektórzy z naszych Czytelników zagłębią 

się w lekturze, bo warto W ostatnim 

numerze gazetki przedstawiamy kilka 

propozycji na kulturalne spędzenie czasu  

Wybór jest duży. Każdy z pewnością znajdzie 

coś dla siebie. Czytajcie, słuchajcie, 

oglądajcie!!! Czekamy na Wasze recenzje 

po wakacjach  

 

Bestsellery ‘2008 – plebiscyt Empiku  

W plebiscycie Empiku (przeprowadzanym od dziesięciu lat) dwie 

statuetki otrzymał Wojciech Cejrowski za  „Gringo wśród dzikich 

plemion" (w kategorii „literatura polska") oraz „Boso przez świat. 

Meksyk" (w kategorii „kino artystyczne/dokument"). 

 

W kategorii „literatura zagraniczna" tytuł otrzymał Hiszpan Carlos 

Zafón za książkę „Gra Anioła".  

 

Wśród książek fantastycznych Bestsellerem 2008 został „Brisingr" 

Christophera Pasoliniego, a w kategorii „literatura dziecięca i 

młodzieżowa"  zwyciężył ostatni tom Harry'ego Pottera.  

 

W kategorii „nauki humanistyczne" drugi rok z rzędu wygrał „Sekret" 

Rhondy Byrne.  

Wśród bestsellerów muzycznych 

wygrały zespoły Feel (kategoria 

„artysta polski") i Metallica z 

płytą „Death Magnetic" (artysta 

zagraniczny"). Anna Maria 

Jopek za krążek z gościnnym 

udziałem Richarda Bony i Dhafera Youssefa zdobyła statuetkę w 

kategorii „jazz", a Amy Winehouse – za „DVD muzyczne". 

 

Najchętniej kupowanym w Empikach filmem 

zagranicznym była w ubiegłym roku „Mamma 

Mia!", natomiast „High School Musical 2" 

wygrał w kategorii „bajki/kino familijne". 

Wśród seriali filmowych najpopularniejszym 

tytułem okazała się animacja „Włatcy Móch", 

a w kategorii „film polski" zwyciężył „Katyń". 

 

Tytuły Bestsellerów 2008 przyznano w 21 kategoriach. O zwycięstwie 

decydowała wielkość sprzedaży. Laureatów wybrali klienci Empiku. 

A oto lista najpopularniejszych pozycji książkowych opracowana 

przez DZIENNIK POLSKI (czerwiec ‘2009) 

 

Krakowska lista bestsellerów 

1. Przed świtem, Stephenie Meyer  

2. Zmierzch, Stephenie Meyer   

3. Zaćmienie, Stephenie Meyer  

4. Księżyc w nowiu, Stephenie Meyer  

5. Głowa minotaura, Marek Krajewski  

6. Dziewczyna, która igrała z ogniem, Stieg 

Larsson 

7. Dlaczego pingwinom nie zamarzają 

stopy?, Mick O'Hare  

8. Niezwykła podróż Pomponiusza Flatusa, 

Eduardo Mendoza  

9. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, 

Stieg Larsson  

10. Anioły i demony, Dan Brown  

                                                                                              red. 



Dziesięć filmów,  

których (podobno) nie możesz przegapić w 2009 roku! 

10.  Vicky Cristina Barcelona (Vicky Cristina Barcelona, reż. Woody 

Allen)  

 9.  Obywatel Milk (Milk, reż. Gus Van Sant)  

8.  Watchmen. Strażnicy (Watchmen, reż. 

Zack Snyder)  

7.  Synecdoche, New York (Synecdoche, 

New York, reż. Charlie Kaufman)  

6.  Rock'n'Rolla (RocknRolla, reż. Guy Ritchie)  

5.  Inglourious Basterds (Inglourious Basterds, reż. Quentin Tarantino)  

4.  Zapaśnik (The Wrestler, reż. Darren Aronofsky)  

3.  Slumdog. Milioner z ulicy (Slumdog 

Millionaire, reż. Danny Boyle)  

2.  Ciekawy przypadek Benjamina Buttona 

(The Curious Case of Benjamin Button, reż. 

David Fincher)  

 

1. Droga do szczęścia (Revolutionary Road, reż. Sam Mendes)  

 

  

  

 

 

 

Moi drodzy! 

 

       Niedługo kończy się rok szkolny i 

nadchodzą wakacje. Podczas tego cudownego okresu czyhają na nas 

przeróżne niebezpieczeństwa. A oto kilka rad, jak bezpiecznie spędzić okres 

kanikuły: 

 

1. Bezpośrednio po obfitym posiłku nie wchodź do wody. Odczekaj 

przynajmniej godzinę. 

2. Opalaj się stopniowo, po 15- 20 minut. 

3. W czasie największych upałów nie przebywaj długo na słońcu. 

4. Stosuj kremy, które zabezpieczą skórę przed oparzeniami 

słonecznymi. 

5. Kiedy przebywasz na słońcu, pamiętaj o założeniu czapki lub 

chustki. 

6. Nie kąp się zaraz po opalaniu. Przyzwyczajaj organizm stopniowo do 

zmiany temperatury. 

7. Pij dużo wody mineralnej- około 2 litrów dziennie.                   

8. Nie skacz do wody na „główkę”. 

9. Nie spożywaj alkoholu! 

10. Bądź ostrożny w kontaktach z obcymi. Mogą mieć nieuczciwe 

zamiary. 

11. Gdy podejmujesz pracę zarobkową lub pomagasz rodzicom, 

zachowaj środki bezpieczeństwa w pobliżu maszyn rolniczych. 

12. Nie baw się ogniem. Możesz spowodować pożar. 

13. Podczas jazdy na rowerze lub skuterze, używaj kasku. 

      

Wakacje są czasem odpoczynku, ale nie zapominaj o przestrzeganiu 

bezpieczeństwa. Zawsze kieruj się rozsądkiem. Przewiduj, co może się stać. 

Staraj się myśleć nawet wówczas, gdy świetnie się bawisz. Wtedy wszyscy 

spotkamy się we wrześniu w szkole! 

 

                                                  Alex Mahone       

 

http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,,,106856255,P_FILMY2.html
http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,,,113111607,P_FILMY2.html
http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,,,110426411,P_FILMY2.html
http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,,,105591160,P_FILMY2.html
http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,,,110969089,P_FILMY2.html
http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,,,110108378,P_FILMY2.html
http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,,,114007936,P_FILMY2.html
http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,,,115630389,P_FILMY2.html
http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,,,108393016,P_FILMY2.html
http://film.gazeta.pl/film/2,23804,,Droga_do_szczescia,,116422475,2925.html


 

Szkolne Halo 4/08/09 

 

Zespół redakcyjny: 

 
Gimnazjum 

Katarzyna Szczepańska 

I b 

 

Liceum 

Karolina Mydłowska I A  

Kinga Fetraś II A 

Joanna Jackowska II A 

Piotr Cuprjak  IIA  
 

 

 

 

 

Opiekunowie:  

p. K. Frączak, p. A. Haraśna, p. B. Kotlarz, p. M. Lenart,  

p. E. Mydłowska, p. A. Omen-Wrzesińska, p. J. Pawłowska,  

p. J. Ścisłowska 

 

 

Do zobaczenia we wrześniu 

 


