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Szkolne halo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uśmiechnij się, Mamo... 

 

Maturzyści ruszają na szlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   

 

 

Zakończenie roku klas trzecich liceum rozpoczęło przemówienie  

p. dyrektora Dariusza Sańprucha. Imprezę prowadziła p. dyrektor 

Jolanta Tomczyk. P. Urszula Tomala-Kujat tym razem wystąpiła w 

podwójnej roli – dyrektora i rodzica maturzystki 

Maturzyści w oczekiwaniu na upragnione świadectwa i wyróżnienia. 

W tle dumni rodzice oraz młodsi koledzy z liceum i gimnazjum  



          

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                            
em 

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla najlepszych w 

nauce                                                          JOANNA KUJAT 

                                                              

PAULINA LATOSIAK 

                                                            

MAGDALENA BOBA  

Maturzyści nagrodzeni za zaangażowanie w wielu dziedzinach życia 

szkolnego w ciągu trzech lat nauki w liceum  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosna Mogielnicka ‘2012  

26 maja – Dzień Matki 

        Młodzież naszej szkoły miała swój udział w tegorocznych obchodach Wiosny 

Mogielnickiej ‘2012. W sobotę – 26 maja – dziewczęta i chłopcy wystąpili z 

krótkim montażem słowno-muzycznym, poświęconym Dniu Matki. Artyści 

wypadli znakomicie! Refleksyjne słowa wierszy i piosenek z pewnością dotarły do 

serca każdej obecnej na uroczystości Mamy. Szkoda, że było ich tak niewiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiaty dla wychowawców, dyrekcji i nauczycieli.  

   

Wspólne tableau na pamiątkę dla szkoły 

 

Pożegnalny występ maturzystów 

  

Maskotki dla absolwentów  - 

upominki od młodszych koleżanek i 

kolegów 



 

 

 

 

 

 

 

        Nad występem 

czuwały panie:  

Mariola Kuźma,  

Ewa Ścisłowska, 

Edyta Mydłowska  

 

     

 

 

Młodzież prezentowała się  

bardzo elegancko 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twój uśmiech, Twoje dłonie, Twoje dobre oczy, 

Twoje serce - przy moim wytrwale wciąż kroczy; 

Tak było, jest i nadal zostanie tak samo ... 

Za tę pewność niezbitą 

                                  dziękuję Ci, Mamo.                          (em) 



Wycieczka klas II gimnazjum – 29 maja-1 czerwca 

Relacja 

Pierwszego dnia po 

kilkugodzinnej podróży 

naszym oczom ukazało się 

Zakopane.  

Zmęczeni siedzeniem w 

autobusie wyruszyliśmy na 

zwiedzanie stolicy Tatr 

Pierwszą atrakcją była 

Gubałówka, na którą wjechaliśmy kolejką. Stamtąd podziwialiśmy niepowtarzalną 

panoramę gór w towarzystwie pana przewodnika. Potem, aby zjechać w dół, 

musieliśmy przejść 1,5 kilometra. Na szczęście podczas spaceru i jazdy wyciągiem 

krzesełkowym z Butorowego Wierchu otaczały nas piękne krajobrazy Po godzinie 

znaleźliśmy się w hotelu, który okazał się ładny i wygodny.  

Drugiego dnia „zaatakowaliśmy” Tatry po słowackiej stronie Na początku 

wjechaliśmy nowoczesną kolejką na Hrebionek. Następnie przeszliśmy  ścieżką 

biegnącą od tej góry, by zobaczyć wodospady Zimnego Potoku. Trzeba przyznać, że 

prezentowały się wspaniale Zatoczyliśmy koło i zjechaliśmy kolejką na dół.  

W tym dniu odwiedziliśmy również jezioro, które można nazwać słowackim Morskim 

Okiem Zostało ono „stworzone” przez człowieka. Aby je przejść dookoła, trzeba 

pokonać 2 kilometry. To jedno z najpiękniejszych jezior w Słowacji. 

Trzeciego dnia „na celownik” 

wzięliśmy Pieniny - góry nie 

mniej piękne od Tatr, lecz nieco 

mniejsze;) Pierwszą atrakcją tego 

dnia było zwiedzanie XV-

wiecznego kościoła p.w. Michała 

Archanioła w Dębnie. To 

naprawdę stary kościół – niektóre 

znajdujące się w nim przedmioty 

pamiętają jeszcze króla 

Władysława Jagiełłę. Następną, a 

zarazem najpiękniejszą, atrakcją był spływ Dunajcem. Szum wody i piękne krajobrazy 

towarzyszące całej podróży 

urzekłyby z pewnością 

każdego. Spływ trwał 2 

godziny, ale ja będę go 

pamiętać przez całe życie. 

Następnym naszym 

przystankiem był  zamek w 

Niedzicy. To tu kręcono 

niektóre sceny „Janosika” 

Obecnie można w nim nawet 

zamieszkać, ponieważ do 

połowy jest hotelem  

Czwartego dnia naszej wycieczki wjechaliśmy na Kasprowy Wierch. Niestety 

mieliśmy złą pogodę na górze i na dole Na szczycie nie było nic widać, wszystko 

przesłaniała mgła Ostatnią atrakcją tegorocznego wypadu był Aquapark w 

Bukowinie Tatrzańskiej. Spędziliśmy w nim 1,5 godziny Ogromne baseny termalne, 

pełne niespodzianek, szybko zmyły deszcz, który zaskoczył nas na Kasprowym 

Wierchu Po wizycie na basenie wyruszyliśmy do domu.  

Wycieczka podobała się wszystkim jej uczestnikom. Nikt nie chciał wracać, niestety 

musieliśmy 

Dziękujemy organizatorom i opiekunom – p. 

dyrektor Jolancie Tomczyk, p. dyrektor Urszuli 

Tomali-Kujat, p. Beacie Kotlarz, p. Pawłowi 

Pajewskiemu 

                                                                                                               Marta Michalak kl. 2e 



Poszerzamy wiedzę 

        Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Wszyscy na nie czekamy i już 

planujemy letni wypoczynek. Być może ktoś z nas wyjedzie za granicę, do kraju – 

członka Unii Europejskiej. Podróż z jednego państwa unijnego do drugiego nie 

nakłada na nas obowiązku okazywania paszportu pod warunkiem, że chodzi o 22 

kraje należące do tak zwanej strefy Schengen. Wyjątkami są tu: Wielka Brytania, 

Republika Irlandii, Cypr, Bułgaria i Rumunia. Porozumienie z Schengen podpisały 

w 1985 roku Francja, RFN, Belgia, Holandia i Luksemburg, znosząc kontrolę na 

wspólnych granicach. Weszło ono w życie w 1995 roku i obecnie dotyczy 22 

krajów Unii. Do Układu przystąpiły także kraje niebędące członkami UE: Islandia, 

Norwegia, Szwajcaria, stowarzyszonym krajem jest Lichtenstein, a faktycznymi 

członkami również Monako, San Marino i Watykan. Mimo to zawsze podczas 

podróży po strefie Schengen należy mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty. 

Nawet jeżeli nie trzeba okazywać ich na granicy, potwierdzenie tożsamości może 

być potrzebne w innych sytuacjach – na przykład podczas zatrzymania przez 

policję lub przy wchodzeniu na pokład samolotu. Pamiętajmy, że ważny jest tylko 

dokument tożsamości wydany przez władze krajowe. 

        Czasami jako obywatele UE chcemy podróżować  ze swoim kotem, psem. 

Musimy jednak spełnić pewien warunek – nasz zwierzak powinien posiadać 

europejski paszport dla zwierząt domowych. 

Ten dokument, który można otrzymać od 

każdego upoważnionego weterynarza, musi 

zawierać informacje o szczepieniach 

przeciwko wściekliźnie. Jeżeli posiadamy 

inne zwierzęta, takie jak króliki lub kanarki, 

powinniśmy zapoznać się z krajowymi 

przepisami dotyczącymi przywozu tych 

zwierząt do danego kraju lub ich 

wywozu z danego kraju.  

  

Więcej informacji na temat podróżowania po krajach UE i przysługujących nam prawach  

uzyskamy m.in. ze strony www.europa.eu .Na zakończenia pamiętajmy, że mamy prawo 

do opieki dyplomatycznej i konsularnej ze strony placówek wszystkich państw 

członkowskich.    

                                                                                                                        SKEM 

Co oznacza moje imię? 

 
Gabriel - imię męskie pochodzące z języka hebrajskiego, 

w którym gabri’ēl, składający się z geber – mąż, 

mężczyzna i el – Bóg, oznaczało mąż Boży, wojownik Boży 

lub Bóg jest moim męstwem. 

Izabela – imię żeńskie pochodzące 

od Isabel, które jest hiszpańską 

odmianą imienia Elżbieta albo 

wywodzi się od imienia biblijnej królowej Jezabel, której 

imię w języku hebrajskim znaczyło Wywyższona przez boga 

Baala. 

Ewelina – imię żeńskie, 

którego pochodzenie jest 

dyskusyjne. Możliwe, że imię to jest pochodną 

imienia Ewa, która wytworzyła się w języku 

angielskim albo formą pochodną z dawnego 

angielskiego Avelina (avelina – siła). 

Niektórzy wywodzą je ze starofrancuskiego 

imienia Aveline, które miało być zdrobnieniem 

od Avis (avis – ptak, znak, wróżba) lub z od 

francuskiego słowa aveline, które  oznacza 

orzech leśny. Inni uważają, że to w języku 

celtyckim należy szukać wyjaśnienia, gdzie eiblin 

oznacza radość. 

Dorota – imię żeńskie pochodzące z języka 

greckiego. Składa się ono z dwóch części: dorōn, 

czyli dar oraz theá, czyli bogini. Imię to można 

zatem rozumieć, jako dar od boga, bogini. 

 

 (ah na podst. J. Grzeń, Słownik imion, Warszawa 2002) 

http://www.europa.eu/


WARTO  PRZECZYTAĆ 

      Przepowiednia to thriller psychologiczny i kryminał 

jednocześnie. Utwór opowiada o mężczyźnie, który nazywa się 

Rudy Tock. Niezwykła historia zaczyna się, gdy w jednym czasie 

żona rodzi mu dziecko oraz umiera jego ojciec. Przed śmiercią 

dziadek przepowiada wnuczkowi pięć strasznych dni, które mają 

mu się przydarzyć. Podaje też konkretne daty. Zapowiada chłopcu, 

iż imię, które nadadzą mu rodzice będzie brzmiało James, ale 

każdy kto na niego spojrzy będzie go nazywał Jimmy.  

       Uważam, że Dean Koontz stworzył 

kolejne dzieło, które można czytać wiele razy, a i tak się nie 

znudzi. Polecam tę książkę wszystkim, choć w szczególności tym, 

którzy nie lubią czytać. Gwarantuję, że ta powieść zachęci Was do 

poznania kolejnych utworów tego pisarza. 

                                                           Milena Kołodziejczyk kl.2e 

Bezdzietny król wyrusza za przepowiednią, by znaleźć i porwać 

chłopca, który stanie się jego dziedzicem. Zamiast jednego 

znajduje dwóch chłopców. Są to bliźnięta, dzieci nordyckiego boga 

i śmiertelniczki. Lecz tylko jednemu jest pisane objęcie władzy. Drugiemu zaś pozostaje 

los wilkołaka. W dorosłym życiu ich drogi mają się złączyć. Jaki będzie tego skutek? 

Musicie przeczytać książkę sami.                                                                                              

Marta Michalak kl.2e 

       Dean Koontz należy do najbardziej poczytnych autorów 

amerykańskich. Porównywany ze Stephenem Kingiem, 

legitymuje się imponującą liczbą sprzedanych egzemplarzy 

książek – ponad 320 milionów. Autor bestsellerów z pogranicza 

thrillera i psychologicznej powieści grozy – dreszczowców, w 

których czytelnik odnajdzie i coś z Cobena, i coś z „Archiwum 

X”. 

 „ Smocze łzy” to thriller pióra Deana Koontza. Powieść 

opowiada o parze policjantów: Harrym Lyonie i Connie 

Guliwer, bezdomnej kobiecie Janet i jej synku Dannym oraz 

Sammym Shamore.. Wszystkich prześladuje przerażający 

włóczęga, który każdemu mówi: „ Umrzesz o świcie”. O co chodzi? Dlaczego akurat ich 

prześladuje Tiktak, posiadający prawie boską moc? Czy ofiary zdołają uciec? 

 

 Książka trzyma w napięciu do samego końca. Najbardziej 

zastanawiająca jest postać kobiety, przebywającej w szpitalu i jej 

tajemnica. To właśnie dla niej musiałam czytać więcej i więcej. 

Uważam, że warto przeczytać tę książkę Deana Koontza. Autor 

ma bogatą wyobraźnię i przy jego książkach nie można się nudzić. 

     „ Anioł stróż” to również powieść Deana Koontza. Tym razem 

autor pisze powieść fantasy, w której pojawia się wehikuł czasu. 

Głównym bohaterem jest tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, 

że jest aniołem stróżem Laury Shane- drugiej ważnej postaci  tej 

powieści.. 

        Kiedy Laura miała się urodzić, pewien mężczyzna stanął na drodze pijanego lekarza i 

zatrzymał go, by dziecko mogło bezpiecznie przyjść na świat. W późniejszych latach 

zjawiał się ponownie, aby pomagać swojej podopiecznej. Gdy Laura Shane dorosła, 

założyła rodzinę, a jej anioł stróż przestał się zjawiać, prawie o nim zapomniała. Jednakże 

anioł wróci, przynosząc złe wieści… Książka jest ciekawa, 

trzyma w napięciu i dlatego warto ją przeczytać.                                                                      

Milena Kołodziejczyk kl. 2e 

     Niedawno przeczytałam książkę, która widnieje na liście 

bestsellerów New York Timesa, a mianowicie Pod groźbą 

śmierci Brada Meltzera. Jest on jednym z najlepszych autorów 

thrillerów prawniczych na rynku. Meltzer podkreśla, iż swoją 

twórczość opiera nie Tylko na czystej fikcji, ale każda książkę 

poprzedza czasem kilka miesięcy badań i poszukiwań istotnych faktów. Dynamicznie 

prowadzona akcja z zaskakującymi zwrotami, narastające napięcie oraz atrakcyjna 

prezentacja bohaterów sprawiają, iż krytycy przyrównują Meltzera do mistrzów tego 

gatunku, np. Johna Grishama czy Davida Baldacci.  

    Dwoje kochających się ludzi, pracujących w tym samym zawodzie... 

Czy to aby nie za wiele? Możliwe, bo ktoś chce się zemścić grożąc Sarze, że jeżeli nie 

wygra sprawy, jej mąż – adwokat zginie. Jared również jest szantażowany. Zaangażowany 

w tę samą sprawę dowiaduje się, iż jeśli to on przegra, Sara zostanie zamordowana. W 

sądzie i w domu bohaterowie przechodzą niezwykle trudne chwile. W tej batalii 

rozchwianych emocji i szokujących wydarzeń muszą stawić czoła niewyobrażalnej 

prawdzie: bez względu na to kto wygra, jedno z nich może zginąć. 

     Thriller został przetłumaczony na wiele języków, dzięki czemu odniósł sukces na 

świecie. Książka cały czas trzyma w napięciu. Czytelnik nie może się nudzić przy tej 

lekturze  Wszystkim miłośnikom mocnych wrażeń polecam Pod groźbą śmierci Brada 

Meltzera 

                                                                                               Kinga Mydłowska kl. 3a g. 



 Czas projektów 

 

,,Zalew Mogielnicki” 

 – projekt edukacyjny z geografii uczniów klasy 3b Publicznego Gimnazjum w 

Mogielnicy 

      Dnia 28.05.2012r. odbyła się prezentacja słowno-multimedialna projektu edukacyjnego 

z geografii pt.,, Zalew Mogielnicki”. Skład zespołu : Natalia Czernek, Kinga Fidos, Joanna 

Krzemińska. Marcin Lewandowski, Hubert Szczałba. Opiekunem projektu była p. Elżbieta 

Nowak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      W ciągu trzech miesięcy zbieraliśmy materiały dotyczące naszego zalewu. Poznaliśmy 

historię akwenu wodnego, jego warunki przyrodnicze, bogatą florę i faunę wodną i lądową. 

Dokonaliśmy analizy wody oraz określiliśmy warunki sprzyjające rozwojowi roślinności i 

zwierząt. Poznaliśmy możliwości pozyskiwania dotacji unijnych na rozwój małych miast. 

Efektem tego dofinansowania jest nowoczesna infrastruktura nad zalewem. 

Przeprowadziliśmy wiele wywiadów z mieszkańcami Mogielnicy na temat sposobów 

rekreacji i wypoczynku nad zalewem. Poszerzyliśmy wiedzę na temat wędkarstwa i 

nowoczesnego sportu nordic walking. Wykonaliśmy wiele zdjęć dotyczących roślin i 

zwierząt. Można je podziwiać w albumie, który przekazaliśmy do biblioteki szkolnej. 

Prezentacja projektu  ,,Zalew Mogielnicki” 

         W czasie prezentacji gościli u nas: p. burmistrz Sławomir Chmielewski, p. 

dyrektor Jolanta Tomczyk,    p. dyrektor Urszula Tomala-Kujat, p. Jolanta 

Pawłowska, p. Bogdan  Sawicki, p. Paweł Kowalski,  p. Dorota Kołodziejczyk, p. 

Elżbieta Nowak. 

         Prezentacja multimedialna podobała się wszystkim uczestnikom tego pokazu, 

ponieważ wzbogaciła wiedzę o najbliższym środowisku. 

        Dnia 29.05.2012r. odbyła się dwugodzinna wycieczka nad zalew w celu utrwalenia 

zdobytej wiedzy. Na tę lekcję w terenie przybył również p. burmistrz Sławomir 

Chmielewski. Uczył nas rozpoznawania roślin, zwierząt oraz  śpiewu ptaków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja nad Zalewem Mogielnickim 

 

 



Klasa 3b z p. Elżbietą Nowak i p. Burmistrzem Sławomirem Chmielewskim 

 nad Zalewem Mogielnickim w dniu 29.05.2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za pomoc i wsparcie w 

realizacji naszego projektu edukacyjnego. 

Gorące podziękowania kierujemy także do p. Burmistrza Sławomira 

Chmielewskiego, który chętnie poświęcił nam swój czas 

                                                                                                                                   

Uczniowie kl.3b gimnazjum 

 

 

 

*Z pewnością wszyscy uczniowie marzą już o wakacjach Warto jednak 

pomyśleć  ocenach na koniec roku szkolnego To naprawdę już ostatni 

dzwonek! Zabierajcie się do poprawiania i zaliczania! Róbcie dobre wrażenie! 

Udowodnijcie, że zależy Wam na pięknym świadectwie  

Życzymy powodzenia w realizacji planów!!! 

*Przypominamy, że ostatni tydzień roku szkolnego obfituje w liczne imprezy – 

Dzień Patrona, Szkolny Dzień Języków Obcych i in. Warto w nich uczestniczyć!  
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