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Witajcie po wakacjach, Drodzy Czytelnicy  Mamy nadzieję, że dobrze 

wypoczęliście i nabraliście nowych sił do nauki i nie tylko...  

Życzymy zapału i wytrwałości!!!  

Pamiętacie z pewnością, że ostatnie dni minionego roku szkolnego  

obfitowały w liczne atrakcje  

Nasza Redakcja postanowiła przypomnieć niektóre z nich  

Zapraszamy do lektury! 

 

 Czas na zabawę 

 w ZSO w Mogielnicy!  

           Na kilka dni przed rozdaniem świadectw przyszedł czas na trochę szkolnego 

luzu – dobrej zabawy w gronie kolegów i koleżanek. Ostatni tydzień przed wakacjami 

minął więc pod znakiem imprez, w które zaangażowało się liczne grono młodzieży i 

pedagogów. 

           26 czerwca obchodziliśmy  Dzień Samorządności i Sportu Szkolną imprezę 

uświetniły konkursy z nagrodami przygotowane przez przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum oraz zmagania  sportowe młodzieży i 

nauczycieli Spotkaniu patronowały p. dyrektor Urszula Tomala-Kujat oraz p. 

dyrektor Jolanta Tomczyk. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Największym zainteresowaniem cieszył się niecodzienny mecz siatkówki: 

Nauczyciele – Uczniowie Dostarczył on wszystkim uczestnikom szkolnego święta 

wiele emocji! W drużynie nauczycieli nie zabrakło p. dyrektora Dariusza Sańprucha, 

p. Pawła Pajewskiego, p. Pawła Kowalskiego oraz ks. Pawła Nawłoki. Seniorom nie 

udało się jednak wygrać, chociaż nie brakowało im zapału, sił witalnych i 

desperacji! Obydwa zespoły bawiły się na boisku znakomicie! Zawodnicy z 

poświęceniem odbierali każde podanie, cieszyli się ze zdobytych punktów. Nie 

zawiedli także wierni swoim ulubieńcom kibice! 

Oklaski, okrzyki radości, czasem jęk zawodu 

wypełniały wielką halę sportową ZSO. Na 

zakończenie kapitanowie odebrali zasłużone 

nagrody za   zaangażowanie zawodników i wielkie 

serce do siatkówki. Imprezę, nad którą czuwali:  

p. Lidia Kosatka, p. Jolanta Pawłowska oraz p. 

Paweł Kowalski niewątpliwie należy zaliczyć do 

udanych. 

                                                                                   (em) 

 

   

Szkolny Dzień Języków Obcych w ZSO w Mogielnicy – to już tradycja.  

 

  Bez znajomości języków obcych człowiek czuje gorzej niż bez paszportu.   
                                                                                                       Antoni Czechow                                                                                                                                          

  

        Przygotowania do tegorocznego Dnia Języków Obcych trwały wiele miesięcy. 

Warto było jednak czekać!  

W środę (27 czerwca) na hali sportowej ZSO już od samego rana panował 

niesamowity gwar. To dziewczęta i chłopcy zaangażowani w językową imprezę 

krzątali się wokół zaprojektowanych przez siebie wystaw i stoisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tym razem królowały trzy stolice – Londyn, Moskwa, Berlin. Organizatorzy zaprosili 

uczestników spotkania na niepowtarzalny spacer po magicznych zakątkach znanych na 

całym świecie ulic. Wszystkich ciekawych świata turystów powitały: Oxford Street, 

Arbat i Aleja Unter den Linden.  

 

 

 

 

 

 



W zacisznych 

kawiarenkach 

serwowano angielską 

herbatę  

i tosty, rosyjskie pierogi i 

ciasta oraz niemieckie 

ziemniaczki i struclę 

jabłkową. Pycha! 

Przedstawiciele 

poszczególnych krajów 

zadbali o to, aby do 

przygotowanego przez 

nich programu nie 

wkradła się nuda. 

Historyczne i kulturalne ciekawostki zgrabnie przeplatały się z piosenką i tańcem. 

       W tym dniu swój finał znalazło 

wiele konkursów plastycznych  

i kulturoznawczych zorganizowanych 

przez nauczycieli języków obcych  

– p. Danutę Komorowską,  

p. Nataliję Zalutską, p. Karolinę 

Łygan, p. Agnieszkę Ulaską, p. Pawła 

Kowalskiego (język angielski), p. 

Paulinę Wiktorek, p. Tadeusza 

Koperskiego (język niemiecki), p. 

Wandę Zupę, p. Edytę Mydłowską 

(język rosyjski). Zwycięzców 

nagrodzono barwnymi albumami 

ufundowanymi przez Radę Rodziców. 

Najbardziej zaangażowanych w szkolną 

uroczystość uhonorowano pamiątkowymi książkami oraz specjalnie dla nich  

zaprojektowanymi dyplomami. Szczególnie zasłużoną okazała się uczennica klasy 

IIC LO – Milena Bąk, której wspaniałe rysunki stanowiły niewątpliwą ozdobę 

zagranicznego pasażu i zachwyciły wszystkich widzów 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Dzień Języków Obcych okazał się dla młodzieży niezwykle atrakcyjną 

imprezą. Wszyscy bawili się znakomicie – oglądali wystawy, podziwiali plakaty, 

albumy i foldery, dzielili się wrażeniami z nauczycielami, gromadzili pamiątki, 

pozowali do wspólnych 

fotografii.  

      Serdeczne 

podziękowania należą się 

Dyrekcji ZSO oraz 

wszystkim pedagogom, 

którzy służyli pomocą 

organizatorom i ich 

podopiecznym.                          

(em) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Patrona ZSO – Jana Kilińskiego  

Kiedy przestajesz szanować swoją historię i pamięć 

przodków - przestajesz szanować samego siebie. 

Pamiętaj, to dług honorowy. Jeśli ktoś umierał, 

żebyś ty mogła żyć wolna, jeśli ktoś harował jak wół, 

żebyś ty mógł żyć w cywilizowanym świecie, to teraz 

masz wobec nich dług honorowy. Będziesz go 

spłacać swoim dzieciom.         

                          Tomasz Kołodziejczak  Kolory Sztandarów     

         

 

  Wierni tradycji uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego 

w Mogielnicy uczcili pamięć swojego patrona. Jak co roku organizatorzy zaprosili 

nauczycieli oraz młodzież na uroczystość poświęconą sylwetce bohatera insurekcji 

kościuszkowskiej. Akademię rozpoczęły panie: Dyrektor Urszula Tomala-Kujat, 

Dyrektor Jolanta Tomczyk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kiliński (1760 -1819) poprzez swoje czyny stał się żywym przykładem miłości i 

poświęcenia dla ojczyzny. Jego życie i działalność przypadły na najtragiczniejszy 

okres historii narodu polskiego, kiedy to Polska na 123 lata przestała istnieć jako 

samodzielne państwo. 



 

17 kwietnia 1794 roku o świcie rozpoczęła się insurekcja warszawska. Uzbrojony 

lud stolicy, pod wodzą szewca Jana Kilińskiego, wraz z polskimi żołnierzami, 

pokonali wojska rosyjskie okupujące miasto. 

 

Warto pamiętać, iż Jan 

Kiliński to nietuzinkowa 

postać, która chwalebnie 

zapisała się na kartach 

polskiej historii. Nie bez 

powodu w pieśni naszej 

szkoły pojawiły się słowa: 

 

 

 

 

 

 

Chcemy kroczyć przez życie odważnie, 

Z dumą wyznawać wpojone wartości.  

Jak Jan Kiliński wierzyć w to, co ważne -  

W ideał Prawdy, Ojczyzny, Wolności. 

 

 

        Serdecznie dziękujemy paniom: Annie Haraśnej, Lidii Kosatce, Beacie Kotlarz, 

Edycie Mydłowskiej, Marioli Kuźmie  za tę ważną dla każdego z nas uroczystość.                          

 

                                                                                                                                                        (em) 

 

Wspomnienie ostatniego dnia roku szkolnego 2011/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Spotkanie przed szkołą i wspólna droga do kościoła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zakończenie roku szkolnego w hali sportowej ZSO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pożegnanie księdza Pawła Nawłoki z uczniami i szkołą 

 

Wręczenie świadectw  

z wyróżnieniem 

i nagród książkowych                            

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas pierwszych Gimnazjum: 

1a – p. Ewa Ścisłowska 

1b – p. Dorota Kołodziejczyk 

1c – p. Paulina Wiktorek 

1d – p. Karolina Łygan 

 

Wychowawcy klas pierwszych Liceum: 

IA – p. Nataliya Zalutska 

IB – p. Anna Haraśna 

IC – p. Anna Haraśna  

 

 

                  

 

 

 

3 września w ZSO               Powitanie zgromadzonych przez p. Dyrektor Jolantę Tomczyk 

W swoim przemówieniu p. Dyrektor Dariusz Sańpruch nawiązał do roli sztandaru w 

życiu szkoły  



OBCHODY 73. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjny przemarsz ze sztandarem szkoły pod pomniki poległych w obronie Ojczyzny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolicznościowy program artystyczny przygotowali uczniowie z PSP w Brzostowcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież i Dyrekcja ZSO podczas składania symbolicznych kwiatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie żołnierzy naszych kwiat 

Tych sprzed laty? 

Gdzie żołnierzy naszych kwiat? 

Czas zatarł ślad 

Gdzie żołnierzy naszych kwiat? 

Tam, gdzie w polu krzyża znak... 

 

 

 

 
 



Cudze chwalicie...  

 Czy wiecie, że Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach to 

największe i najstarsze muzeum zabawek w Polsce. Mieści się ono 

w zabytkowym XIX-wiecznym budynku dawnych hal targowych na 

Placu Wolności. Codziennie w południe z wieży zegarowej 

muzeum „wylatuje" świętokrzyska Baba Jaga, wyrzeźbiona przez 

Arkadiusza Latosa, a zamontowana na wieży przez zegarmistrza 

Bonifacego Komorowskiego. 

 

Obiekt posiada w swojej kolekcji tysiące 

eksponatów. Zwiedzający mogą obejrzeć 

kilkanaście wystaw takich jak np. lalki z 

całego świata, zabawki historyczne i 

ludowe, modele samochodów, samolotów, 

statków, kolejka elektryczna itp. 

 

Zabawki historyczne stanowią najcenniejszy dział zbiorów, niestety najmniej 

liczny. Znajdująca się tutaj niemiecka lalka woskowa z końca XVIII w. jest 

najstarsza w całym muzeum . Oprócz niej możemy podziwiać przede 

wszystkim lalki w historycznych strojach z przełomu XIX/XX w., pochodzące 

z XIX wieku żołnierzyki ołowiane, akcesoria lalkowe m.in. pokoiki dla lalek z 

kompletnym wyposażeniem i odrębne zestawy mebelków,  gry z okresu 

międzywojennego - "Lotto", chińska "Mah Jong", unikatowe domino, 

wykonane z kości i hebanu, jo – jo z lat 30. XX w., a także różnego rodzaju 

polskie i zagraniczne klocki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolekcja etnograficzna prezentuje zabawki 

charakterystyczne dla wszystkich ośrodków 

zabawkarstwa ludowego w Polsce (koniki, klepaki, 

gliniaki) oraz eksponaty ludowe z Węgier, Czech  

i Słowacji. Wszystkie wykonane z naturalnych 

materiałów, przy użyciu dawnych stolarskich narzędzi: 

"dłuta", "kozika", "kobyłki", ręcznie zdobione  

i malowane.  

 

Kolekcje modelarskie zawierają modele latające, 

pływające i jeżdżące, wykonane z kartonu i plastiku. Najcenniejsze są mikromodele 

szkutnicze Władysława Herbusia z Kielc - sześciokrotnego mistrza świata w modelarstwie 

okrętowym w klasie C-4 (skala modelu 1:250 i mniejsze; modele od podstaw).  Uwagę 

zwracają również samochody Pawła Gawrona 79-letniego miłośnika miniaturowej 

motoryzacji. 

Nie można przejść obojętnie obok 

zbiorów artystycznych . Znajdują 

się w nich prace twórców naiwnych 

(obrazy olejne, akwarele), stare 

karty pocztowe i fotograficzne, 

grafiki, ekslibrisy, które 

przedstawiają zabawy i zabawki 

dziecięce oraz modę XIX i XX w.  

Muzeum mimo tematyki, nie jest 

wyłącznie dla dzieci. Zachwyci także starszych odbiorców, którzy będą mogli przypomnieć 

sobie zabawki ze swojego dzieciństwa. Sądzę, że warto spędzić tam trochę czasu i odbyć 

niezwykłą podróż po bajkowej krainie. Byłam – polecam – zapraszam! 

 

 

 

  

  

 

Karolina Mydłowska – absolwentka LO w Mogielnicy (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Mnie najbardziej spodobały się 

maskotki bajkowych postaci. 

 



WARTO PRZECZYTAĆ 

„Endymion Spring” to utwór napisany przez Matthewa 

Skeltona. Książka została wydana w 2007 roku. Opowiada o 

chłopcu Blake`u, chochliku drukarskim oraz o magicznej 

księdze. 

Powieść opowiada historię rozgrywającą się jednocześnie w 

1453 roku w Moguncji oraz współcześnie w Oksfordzie. W 

Moguncji żyje geniusz- Herr Gutenberg, który wraz ze swoim 

asystentem Endymionem Springiem, próbuje wynaleźć nowy 

sposób druku. W Oksfordzie zaś młody chłopiec znajduje 

księgę, w której nie ma słów. Po jakimś czasie pojawia się jednak tajemniczy tekst. 

Okazuje się, że książka wybrała chłopca, by ocalił świat. Czy Blake z pomocą siostry zdoła 

sprostać zadaniu? 

Mimo że zakończenie nie jest zbyt zaskakujące, książka jest ciekawa. Spodziewałam się 

gwałtownego zwrotu akcji, jednakże wszystko potoczyło się spokojnie, niczym w 

szczęśliwych filmach z happy endem. 

Milena Kołodziejczyk kl. 3e 

  

  

„Rezydent wieży” to książka Andrzeja Tuchorskiego 

opowiadająca o przygodach pewnego maga imieniem 

Klavres. Mieszka on w wieży pod miastem Ersen w Imperium 

Averyńskim. Służy pomocą tym, którzy odpowiednio zapłacą. 

Zdarza mu się jednak pokazać dobre serce, głównie za sprawą 

przyjaciół. To dzięki nim przeżywa także niebezpieczne 

przygody.  

Powieść jest zabawna i wciągająca. Przenosi nas do innego świata, świata fantasy, w 

którym istnieją krasnoludy, elfy i wiele innych magicznych stworzeń. Polecam tę książkę 

wszystkim miłośnikom fantasy i dobrej przygody. 

Marta Michalak kl. 3e 

Co warto obejrzeć 

 

Stowarzyszenie Umarłych Poetów 

 

Ekscentryczny profesor John Keating wnosi w szacowne mury ekskluzywnej 

uczelni ducha poezji, miłości życia i samodzielnego myślenia. Zainspirowani przez 

niego chłopcy odnawiają Stowarzyszenie Umarłych Poetów - sekretny związek, w 

którym odkrywają piękno zapomnianych utworów, a także prawo do marzeń, 

wolności i buntu. 
                                                                                                                                                            filmweb 

Reżyseria: Peter Weir 

Scenariusz: Tom Schulman 

John Keating: Robin Williams 

Neil Perry: Robert Sean Leonard  

Todd Anderson: Ethan Hawke  

Knox Overstreet: Josh Charles 

Charles Dalton: Gale Hansen  

        teleman.pl 

 

 

 

 

 

 

 

                                              wyborcza.pl 



 

                         Zapraszam na spotkanie z fotografią 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.M. 

Henri Cartier Bresson   

(22 sierpnia 1908 Chantelopup-en-Brie – 3 sierpnia 2004 Cereste) – jeden z 

najwybitniejszych francuskich fotoreporterów XX wieku.  

A oto przykłady jego prac. Prawda, że mają niepowtarzalny urok?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/2004


 

Godne polecenia 

Choć tegoroczne wakacje mamy już za sobą, to wciąż kolejne przed nami. W oczekiwaniu 

na te nadchodzące, można powspominać najprzyjemniejsze chwile letniego wypoczynku, 

miejsca, które odwiedziliśmy, pooglądać zdjęcia. Za czym ja już tęsknię?  

Za Bieszczadami. Ale dzisiaj nie o górach i pieszych wędrówkach, lecz o wspaniałych 

cerkiewkach, jakie  można tam zobaczyć. Są niezwykłe i unikatowe. Spójrzcie! 

Cerkiew w Smolniku 

To jedna z nielicznych cerkwi bojkowskich. 

Zbudowano ją w 1791 roku. Jest najstarszym 

obiektem tego typu w Polsce. Wznosi się na 

wzgórzu obok trasy Lutowiska - Ustrzyki 

Górne. 

 

 

Cerkiew w Hoszowie 

Wybudowano ją w 1930 roku na planie krzyża greckiego. 

Wznosi się na wzgórzu przy drodze Ustrzyki Dolne – 

Czarna Górna. 

Cerkiew w Równi 

    Jest uważana za najpiękniejszą cerkiew bieszczadzką. 

Wzniesiono ją w pierwszej połowie XVIII wieku. Można 

ją znaleźć przy bocznej drodze Ustrzyki Dolne – Hoszów. 

    To tylko trzy, ale jest ich dużo więcej i każda jest inna. Cieszmy się nimi, bo wiele z 

tych obiektów w wyniku różnych okoliczności zostało zniszczonych, rozebranych.  

A jak wyglądały w środku? Dzisiaj, w zasadzie, ich wnętrze mogą przybliżyć nam zbiory 

ikon Muzeum Historycznego w Sanoku lub wystawa stała Ikona karpacka w Muzeum 

Budownictwa Ludowego w Sanoku (skansen). 

    

    

     

 

 

 

Ikonostas (Muzeum w Sanoku)  

    ah 

 

Co oznacza moje imię? 

Jacek – imię męskie pochodzące od greckiego 

Hyakinthos (polskie Hiacynt). Imię to uległo 

spolszczeniu, czego wynikiem są formy: Jacenty 

i Jacek. Imię to spotykamy już w średniowieczu, 

ale bardziej znane stało się w XVII wieku. 

Adolf – imię męskie pochodzące  ze staro – 

wysoko – niemieckiego imienia Adalwolf, 

złożonego z dwóch części: adal, co oznacza 

szlachetny ród oraz wolf, czyli wilk. 

Bonifacy – imię męskie powstałe z dwóch 

słów: bonum, czyli dobro oraz fatum, co 

oznaczało wróżba, los, przeznaczenie. 

Pierwotnie określało człowieka dobrej 

wróżby, dobrego losu 

Hubert – imię męskie pochodzące z germańskiego. Jest to skrócona forma imion 

złożonych: Hugbert, Hugubert, Huprecht. Imiona te powstały na gruncie języka staro – 

wysoko – niemieckiego i zawierają człon hugu – rozum, umysł oraz beraht – sławny, 

znakomity, wspaniały lub jasny, lśniący. Imię to tłumaczymy jako człowiek wyróżniający 

się umysłem lub sławny z powodu swojego rozumu. 

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

                                                               

 

Zagadka 

W jakim zabytkowym obiekcie w Polsce można 

zobaczyć taką piękną buźkę? (ah) 

 

 

 

 

 



Kochani Pedagodzy, witamy serdecznie w nowym roku szkolnym  

Mamy nadzieję, że poniższy tekst skłoni Państwa do refleksji...  

Warto czasem posłuchać uczniowskiego głosu 

Lubię nauczycieli...  
 

...którzy piszą wyraźnie na tablicy;  

którzy potrafią się przyznać do popełnionego błędu;  

którzy czytają nasze opowiadania  

z podziałem na role;  

którym nie przeszkadza to,  

że fałszujemy - jeśli tylko śpiewanie  

sprawia nam przyjemność;  

(...)  

...którzy rozumieją, że czegoś nie rozumiem... 

                                                                                                 

Pam Brown   

 

 

 

 

 

 

  

  

Zgadnij, co to za miejsce?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja Szkolnego Halo życzy miłej lektury i dobrej zabawy 

 

Redaktorzy numeru 1/2012/2013 

 

Foto: K.M., fotomek, (em), źródła internetowe 

 

     Uczeń też 

człowiek... 

 


