
Gazetka ZSO im. J. Kilińskiego w Mogielnicy 

Numer 4/2010/2011 

styczeń/luty ‘2011 

Szkolne halo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Tak się bawi, tak się bawi... Mogielnica!!! 

Czy pamiętasz naszą Studniówkę, ja jej nie zapomniałem.  

Ty w niej główną rolę grałaś.  

A pamiętasz ostatnią klasówkę, ściągę Ci wtedy podałem. 

Ja pamiętam, a Ty zapomniałaś... 

                                                         

    Nasza Studniówka (fragm. piosenki z repertuaru  Jacka Lecha) 

 

To niesamowite!!! 

9 stycznia 2011 roku sztab Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w 

Mogielnicy zebrał 20.710,76 zł. 

Młodzież nasza bardzo mocno 

zaangażowała się w działania 

sztabu, a mieszkańcy gminy i 

miasta Mogielnica okazali się 

bardzo hojni. Do tej pory jeszcze 

takiej sumy nie zebraliśmy. 

 Organizatorem sztabu od kilku lat 

jest pani Agnieszka Kłujszo-

Juścikowska, a odpowiedzialność finansową bierze 

na siebie pan Hubert Wasila. Do pracy w sztabie 

zgłosiło się 50 osób w tym 5 z PSP w Mogielnicy, 

33 z ZSO w Mogielnicy, oraz 12 osób dorosłych. 

Wolontariusze przeprowadzili kwestę w 

Mogielnicy, Lewiczynie, Przybyszewie, 

Michałowicach, Błędowie, Belsku, Goszczynie, 

Łęczeszycach i Lubanii. Działania sztabu wsparli 

nauczyciele PSP w Borowem - p. Małgorzata Katus 

i p. Wanda Fatek, PSP w Mogielnicy - p. Agnieszka 

Dudzińska oraz ZSO w Mogielnicy - p. Jolanta 

Pawłowska, p. Paweł Solecki, p. Lidia Kosatka, p. Jarosław Mydłowski, p. Ewa Ścisłowska,  

p. Natalia Załucka. 

 p. Agnieszka Ulaska i p. 

Bogdan Sawicki.  

Wzorem poprzednich lat odbył 

się Koncert Finałowy, na 

którym swoje talenty 

zaprezentowała młodzież 

naszej gminy: gitarzyści, 

pianiści, wokaliści i tancerze. 

Na zakończenie do tańca zagrał 

zespół Impuls. Nagłośnieniem 

koncertu, jak co roku, zajął się 

Stanisław Kłujszo. Zwieńczeniem działań sztabu było Światełko Do Nieba.  Jesteśmy dumni 

z tegorocznego wyniku i dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wsparli.     

                                                                                                   oprac. A. Kłujszo-Juścikowska 



Góra Grosza 2010 

W dniach od 22 listopada do 3 grudnia 2010 r. w naszej 

szkole jak co roku przeprowadziliśmy jedną  z 

największych akcji charytatywnych w Polsce – 

 Górę Grosza, pod hasłem:   

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest 

największa na świecie!” 

Zebrane środki zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom 

wychowującym się poza własną rodziną, w tym na 

tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów 

dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej 

potrzebujących domów dziecka, które są w trakcie przekształceń i realizują prorodzinne 

programy wychowawcze. Tradycyjnie nad akcją patronat objęła  Minister Edukacji 

Narodowej, Pani Katarzyna Hall. 

Wspólnymi siłami zebraliśmy kwotę: 279, 86 zł ! 

Najwięcej pieniędzy zgromadziła klasa III A – 104, 69 zł. 

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim za włączenie się do akcji!  

                                                                                      Joanna Kujat kl. II A LO 

 

 

 

 

 

 

Ada, Asia i Dawid przy pracy 

 

 

Niech bal się dzisiaj zacznie!!! Fotoreportaż 

 

 

 

 

 

 

22 stycznia rozpoczęliśmy Bal studniówkowy tradycyjnym polonezem   P. Dyrektor  powitał 

uczestników imprezy i życzył wszystkim szampańskiej zabawy do białego rana 

 

 

 

 

 

 

Było elegancko... i dostojnie... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

...a także wesoło i dowcipnie 

 

 

           Niesamowite panie S.:) 

                                                                         Wiola i Anita w swym żywiole 

 

 

 

Bez ściągawek ani rusz przekonują dziewczyny 

 i chłopaki...  

 

 

 

    Dojść można wszędzie 

    twierdzi Ola 

To był aktorski popis 

 

 

 

 

 

 

     Wspomnień moc... To nas łączy 

 

                   Dzięki za dobroć Twą 

    Piosenka dla wychowawców 

 

 

 

 

 

 

    Ada i Martyna - ukłon w stronę rodziców 

      Ten cały świat dotyczy mnie! 

    Znam drogę swą!!! –   

śpiewają Kari i Adrian 

 

 



 

 

 

 

 

 

Popisowy numer taneczny w wykonaniu maturzystów To było coś!  

 

 

 

 

 

 

Ciężka praca przyniosła fantastyczne efekty!      Miłe słowa od rodziców. 

Ci przystojni tancerze to nasi koledzy! 

 

 

 

 

 

 

  Taniec z wychowawczynią to już u  nas tradycja Sto lat dla naszych 

pań!  

Robota na medal 

Tegoroczna Studniówka była imprezą 

bardzo udaną. Przyczyniło się do tego 

kilka czynników, m. in. piękny wystrój 

sali balowej. Tradycyjnie dekoracją 

zajęły się klasy drugie liceum wraz z 

wychowawczyniami – panią A. Haraśną 

i S. Janicką. 

 Przygotowania zaczęły się już w październiku- 

pomysły, sposoby realizacji. Miało być pięknie!   

Motywem przewodnim w tym roku okazały się 

morskie głębie i wszystko co się z nimi wiąże: 

skrzynie ze skarbami, muszle z perłami, 

bezludna wyspa z tratwą, koniki morskie, 

rekiny, 

itd. 

Przepiękny podwodny świat urzekł swoim 

bogactwem i przepychem. Kilka tysięcy 

srebrzystych rybek pływało pod sufitem hali, tysiące 

niebieskich balonów i setki morskich stworzeń 

wypełniło salę. Punktem odniesienia była ogromna 

ośmiornica, która zawisła w centrum. Wszystko 

było 

dopracowane w najdrobniejszych szczegółach- wystrój 

łącznika, stołówki, korytarza, wejścia na halę. 

Poświęciliśmy dużo czasu i serca, by wyszło to  tak, 

jak sobie zaplanowaliśmy. W piątek o północy 

wszystko było gotowe. Sala balowa w niczym nie 

przypominała hali sportowej, korytarze zmieniły się nie 

do poznania. Sami patrzyliśmy  szeroko 

otwartymi oczami na nasze dzieło, byliśmy z 

siebie dumni. Jednym słowem spisaliśmy się 

na medal!  

 

I… mamy nadzieję, że nie tylko my tak 

myślimy                                     S. J.          



BAL KARNAWAŁOWY  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziękujemy II LO 

Tak się bawiliśmy na dnie morza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Towarzyszyły nam tysiące połyskujących srebrem rybek 

...jeszcze tańczą ogrody... 

 

 Pan Jerzy Mamcarz wystąpił w naszej szkole z recitalem nastrojowych 

utworów.  

 

 

 

 

 

 

Jerzy Mamcarz  

Autor, kompozytor, pieśniarz. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Pracował w kabarecie 

Ostatnia Zmiana. Jest członkiem ZASP, ZAKR, ZAIKS. Laureat m.in. Spotkań Zamkowych 

Śpiewajmy Poezję w Olsztynie, OMPP w Toruniu, STiWPA w Myśliborzu. Wystepował w 

Piwnicy pod Baranami. Miał dwa recitale w Programie 2 TVP, recital w radiu Hessicher 

Rundfunk we Frankfurcie n. Menem. Brał udział w Festiwalu Twórczości Redakcji Rozrywki 

w Pradze, w koncercie gwiazd OPPA, jako autor na Międzynarodowych Targach Książki w 

Warszawie oraz Krajowych Targach w Krakowie. Wydał autorską kasetę i płytę pt. ...jeszcze 

tańczą ogrody, książkę poetycką z interpretacjami graficznymi Krzysztofa Litwina pod w/w 

tytułem. W plebiscycie Lista Przebojów Programu 1 Polskiego Radia w kat. „piosenka 

literacka” jego utwór Śmieszna lub smutna piosenka o Don Kichotach przez 9 miesięcy był 

liderem listy.                                                                                                                      red.  

 

 

 

 

 

 



Poszerzamy wiedzę... 

Kalendarium integracji europejskiej 

1950 – francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman ogłosił plan współpracy 

francusko – niemieckiej w dwóch sektorach gospodarczych: węgla i stali. 

1951 – w Paryżu został podpisany traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla 

i Stali. 

1957 – na mocy Traktatu Rzymskiego powołano do życia Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej oraz Europejską Wspólnotę Gospodarczą. 

1968 – 6 państw członkowskich Wspólnot Europejskich utworzyło Unię Celną 

1979 – odbyły się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego 

1986 – wszedł w życie Jednolity Akt Europejski, który wniósł wiele zmian instytucjonalnych 

oraz poszerzył politykę Wspólnot Europejskich 

1992 – podpisany został Traktat w Maastricht, tworzący Unię Europejską 

1997 – w Amsterdamie podpisano traktat, poszerzający wspólną Politykę Zagraniczną i 

Bezpieczeństwa, a także tworzący nową strategię w zakresie zatrudnienia i ochrony socjalnej 

2001 – podpisano Traktat nicejski nowelizujący Traktat o Unii Europejskiej. 

2002 – monety i banknotu euro wchodzą do obiegu w 12 państwach członkowskich 

2007 – podpisano Traktat lizboński, którego celem było uczynić powiększoną UE bardziej 

demokratyczną i efektywną. Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku.            (ah) 

 

 

 

 

 

 

 

Hymn Unii Europejskiej 

Od 1986 roku hymnem UE  jest Oda do radości - fragment IX symfonii Ludwiga van Beethovena w aranżacji 

Herberta von Karajana. Taki sam hymn ma Rada Europy. 

ODA DO RADOŚCI 

O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól 

Święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór 

Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. 

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. 
 

Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj pośród nas, 

i kto wielką miłość znalazł ten niech z nami dzieli czas. 

Z nami ten, kto choćby jedną duszę rozpromienić mógł. 

Ale kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu za próg. 

 

Patrz, patrz: wielkie słońce światem biegnie sypiąc złote skry, 

jak zwycięzca, jak bohater – biegnij bracie, tak i ty. 

Radość pryska z piersi ziemi, Radość pije cały świat. 

Dziś wchodzimy, wstępujemy na Radości złoty ślad. 

 

Ona w sercu, zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk, 

z niej najlichszy robak czerpie, z niej najwyższy niebios krąg. 

Bracie, miłość niezmierzona mieszka pod namiotem z gwiazd, 

Całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz. 

 

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: 

Na gwiaździstym firmamencie miłość mieszka tam.   

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: 

na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam! 

słowa: Fryderyk Schiller  tłum.: Konstanty I. Gałczyński 



Cudze chwalicie... Swego nie znacie... Warte przypomnienia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałac w Świdnie otoczony rozległym krajobrazowym parkiem 
                                (druga połowa XVIII wieku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
       Zespół klasztorny o. kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą 
                                 (druga połowa XVIII w.) 

Co ludzie czytają, czego ludzie słuchają? 

Plebiscyt Bestsellery empiku na półmetku! 
 

KSIĄŻKI: 
 

literatura polska: 
1. „Zielone drzwi” Katarzyna Grochola – Wydawnictwo Literackie 

2. „Erynie” Marek Krajewski - Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 

3. „Zupa z ryby fugu” Monika Szwaja - SOL 

literatura zagraniczna: 
1. „Zaginiony symbol” Dan Brown – Albatros/Sonia Draga 

2. „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” Stieg Larsson – Czarna Owca 

3. „Dziewczyna, która igrała z ogniem” Stieg Larsson – Czarna Owca 

historia i literatura faktu: 
1. „Kapuściński non-fiction” Artur Domosławski – Świat Książki 

2. „Rosyjska ruletka” Marian Zacharski – Zysk i S-ka 

3. „W rajskiej dolinie wśród zielska” Jacek Hugo-Bader – Wydawnictwo Czarne 

fantastyka: 
1. „Ja, inkwizytor. Wieże do nieba” Jacek Piekara – Fabryka Słów 

2. „Niewidoczni Akademicy” Terry Pratchett – Prószyński Media 

3. „Metro 2033” Dmitry Glukhovsky - Insignis 

literatura młodzieżowa: 
1. „Zaćmienie” Stephenie Meyer – Wydawnictwo Dolnośląskie 

2. „Przed Świtem” Stephenie Meyer – Wydawnictwo Dolnośląskie 

3. „Zmierzch” Stephenie Meyer – Wydawnictwo Dolnośląskie 

nauki humanistyczne i społeczne: 
1. „Sekret” Rhonda Byrne – Nowa Proza 

2. „Monopol na zbawienie” Szymon Hołownia - Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 

3. „Kiedy Bóg odwrócił wzrok” Wesley Adamczyk – DW Rebis 

 

MUZYKA: 

 

artysta polski: 
1. Ania „ Ania Movie” - Sony Music Entertainment 

2. Strachy na Lachy „Dodekafonia” - SP Records/Moja 

3. Raz Dwa Trzy „SkąDokąd” – 4Ever Music/Warner Music 

artysta zagraniczny: 
1. Sade „Soldier of love” - Sony Music Entertainment 

2. Katie Melua „The House” - F.K.Olesiejuk 

3. Lady GaGa „Fame Monster” - Universal Music PL 

jazz:  
1. Aga Zaryan „Looking, Walking, Being” - EMI Music PL 

2. Chris Botti „In Boston” - Universal Music PL 

3. Leszek Możdżer „Możdżer plays Kaczmarek” - Universal Music PL 

klasyka: 
1. Rafał Blechacz, Royal Concertgebouw Orchestra „Chopin: koncerty fortepianowe 1&2” – Universal 

Music PL 

2. Rafał Blechacz „Chopin: Preludia” - Universal Music PL 

3. Cecilia Bartoli „Sacrificium” - Universal Music PL                              (em) 

      A jakie są Wasze typy, Drodzy Czytelnicy? Czekamy na propozycje 

http://www.empik.com/zielone-drzwi-grochola-katarzyna,prod56451504,ksiazka-p
http://www.empik.com/erynie-krajewski-marek,prod56451229,ksiazka-p
http://www.empik.com/zupa-z-ryby-fugu-szwaja-monika,prod57010157,ksiazka-p
http://www.empik.com/zaginiony-symbol-brown-dan,prod49940181,ksiazka-p
http://www.empik.com/mezczyzni-ktorzy-nienawidza-kobiet-larsson-stieg,prod4210116,ksiazka-p
http://www.empik.com/dziewczyna-ktora-igrala-z-ogniem-larsson-stieg,prod9250239,ksiazka-p
http://www.empik.com/kapuscinski-non-fiction-domoslawski-artur,prod49940186,ksiazka-p
http://www.empik.com/rosyjska-ruletka-zacharski-marian,prod57987000,ksiazka-p
http://www.empik.com/w-rajskiej-dolinie-wsrod-zielska-hugo-bader-jacek,prod46310130,ksiazka-p
http://www.empik.com/ja-inkwizytor-wieze-do-nieba-piekara-jacek,prod37120014,ksiazka-p
http://www.empik.com/niewidoczni-akademicy-pratchett-terry,prod56451380,ksiazka-p
http://www.empik.com/metro-2033-glukhovsky-dmitry,prod44130129,ksiazka-p
http://www.empik.com/zacmienie-meyer-stephenie,prod920041,ksiazka-p
http://www.empik.com/przed-switem-meyer-stephenie,prod8010096,ksiazka-p
http://www.empik.com/zmierzch-meyer-stephenie,prod24840077,ksiazka-p
http://www.empik.com/sekret-byrne-rhonda,prod57431110,ksiazka-p
http://www.empik.com/monopol-na-zbawienie-holownia-szymon,prod22450128,ksiazka-p
http://www.empik.com/kiedy-bog-odwrocil-wzrok-adamczyk-wesley,prod56410311,ksiazka-p
http://www.empik.com/ania-movie-ania,prod52110484,muzyka-p
http://www.empik.com/dodekafonia-strachy-na-lachy,prod49970006,muzyka-p
http://www.empik.com/skadokad-raz-dwa-trzy,prod52110232,muzyka-p
http://www.empik.com/soldier-of-love-sade,prod43990129,muzyka-p
http://www.empik.com/the-house-melua-katie,prod57247931,muzyka-p
http://www.empik.com/the-fame-monster-pl-lady-gaga,prod29880025,muzyka-p
http://www.empik.com/looking-walking-being-zaryan-aga,prod54210028,muzyka-p
http://www.empik.com/in-boston-botti-chris,prod26110259,muzyka-p
http://www.empik.com/chopin-koncerty-fortepianowe-blechacz-rafal,prod19590007,muzyka-p
http://www.empik.com/chopin-preludia-blechacz-rafal,3017143,muzyka-p
http://www.empik.com/sacrificium-bartoli-cecilia,prod29230078,muzyka-p


Co warto obejrzeć... 

Czarny łabędź 

 

reżyseria: Darren Aronofsky 

Nina (Natalie Portman) jest baleriną w 

jednym z najlepszych zespołów baletowych 

w Nowym Jorku. Panuje tam zimne 

wyrachowanie. Baletnice zrobią wszystko, by 

zepchnąć w dół dziewczynę, która tylko 

stanie o stopień wyżej niż one. Zbliża się kres 

kariery Beth i rozpoczyna się polowanie na 

jej miejsce w "Jeziorze Łabędzim". Główną 

rolą jest postać Odett, królowej łabędzi. Rola 

ta jest trudna, bo balerina będzie musiała grać 

zarówno słodkiego "Białego Łabędzia", jak i mrocznego "Czarnego 

Łabędzia". Oczywiście Nina pretenduje do roli tego pierwszego, ale czy 

będzie umiała pokazać pazurki i zostać "Czarnym Łabędziem"? Czas płynie, 

a Nina desperacko próbuje odnaleźć swoją ciemną stronę. Wtedy zauważa w 

zespole dziewczynę wyglądającą jak ona. Za każdym razem, kiedy próbuje do 

niej podejść, dziewczyna odwraca się. W końcu spotyka ją po próbie. Ma na 

imię Lilly (Mila Kunis) i wygląda jak Nina. Nie jest jednak jej wierną kopią.        

                                                  
źródło: filmweb  K.M. 

 

 

 

 

 

             

                      Natalie Portman jako Nina Sayers  

 

GIMNAZJALIŚCI! LICEALIŚCI!  

CO Z WAMI? WYSILCIE SIĘ TROCHĘ!!!  

TO NIE TAKIE TRUDNE!!!  

POKAŻCIE, ŻE WAM, KOLEŻANKI I KOLEDZY, TEŻ SIĘ 

COŚ  „CHCE CHCIEĆ”!!!  

ZOSTAŃCIE WSPÓŁTWÓRCAMI NASZEJ GAZETKI!!!  

PONAWIAMY NASZĄ PROPOZYCJĘ! 
                                                          Redakcja Szkolnego Halo 

    

Nasz świat... uchwycony okiem obiektywu...  

 

 

 

 

 

 

               Nasza zima... zła?                                   Zawsze pod górkę 

 

 

 

 

 
                                           

                     Orzełek                                           Wielka siostra patrzy 
 

 

 

 

 

  Fot. ah, em, km, jm     

 

                                        Zadumali się pastuszkowie... 

http://www.filmweb.pl/person/Natalie.Portman


RUSZA POCZTA WALENTYNKOWA         Nie przegap! 

OD CZWARTKU DO CZWARTKU      3-10 LUTEGO 

 

Nie próbuj mówić o miłości 

 

Nie próbuj mówić o miłości,  

Bo ona w słowach się nie mieści.  

Jest jak wiatr: cichy, niewidzialny,  

Co tylko czasem zaszeleści.  

 

Ja powiedziałem, wyznałem miłość  

Przed miłą serce otworzyłem  

Drżący, zziębnięty, ze łzami w oczach.  

Lecz cóż - po chwili jej nie było  

 

Kiedy odeszła, skądś wędrowiec  

Nieznany nagle się pojawił  

Tak cichy, prawie niewidoczny  

Jednym westchnieniem ją 

przywabił. 

                       William Blake  

 

 

 

 

 

Znalezione w sieci 

Zgadnij, kto to jest? Kogo przedstawia ta karykatura?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgadnij, co to za miejsce?  

 

 

 

 

 

 

Czekamy na odpowiedzi 

 

Zespół redakcyjny 

 Szkolnego Halo  

         życzy przyjemnej lektury 


