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Szkolne halo

Witajcie po wakacjach, Drodzy Czytelnicy Mamy nadzieję, że
wypoczęliście i nabraliście sił do szkolnych zajęć
Życzymy powodzenia w nowym roku!!!
Nasza Redakcja zapraszamy do lektury!

Wspomnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borowem przypomnieli uczestnikom
uroczystości krótką historię II wojny światowej. Słoneczne przedpołudnie
zgromadziło liczne grono młodzieży, nauczycieli, przedstawicieli władz
gminnych oraz mieszkańców Mogielnicy i okolic. Program artystyczny
JUŻ JESIEŃ...

skłonił do zadumy wielu obecnych, którzy razem z artystami nucili
refleksyjne melodie sprzed lat.

WITAJCIE, PIERWSZOKLASIŚCI!!!
25 września uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum stali się
pełnoprawnymi członkami społeczności ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

W uroczystościach gminnych wzięła udział liczna grupa
reprezentantów naszej szkoły – gimnazjum i liceum

Nad przebiegiem uroczystości czuwała dyrekcja szkoły: p. Dyrektor Jolanta
Tomczyk, p. Dyrektor Urszula Tomala-Kujat, p. Anna Łukaszczyk.

Liceum
Klasa IA – p. Anna Łukaszczyk
Klasa IB – p. Urszula Tomala-Kujat

Wychowawcy klas pierwszych:
Gimnazjum
Klasa 1a – p. Lidia Kosatka

Starsi koledzy przyjęli

Klasa 1b – p. Edyta Mydłowska

pierwszaków ciepłymi słowami

Klasa 1c – p. Katarzyna Frączak-Bartuszek

i piosenką.

Klasa 1d – p. Beata Kotlarz

Kinga i Michał – przedstawiciele
SU Gimnazjum i Liceum –
zapoznali młodzież z ważnymi
symbolami naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum
OPIEKUNOWIE

p. Edyta Mydłowska

p. Edyta Mydłowska

Jestem nauczycielem języka
rosyjskiego i języka polskiego.
Zainteresowania: literatura,
muzyka, fotografia, film, teatr,
wędrówki po górskich szlakach,
podróże z córką po Polsce.
Ulubione książki: F. Dostojewski
„Idiota”, C. R. Zafon „Cień
wiatru”, „Marina”, literatura
podróżnicza. Lubię sztuki Williamsa, wiersze angielskich poetów romantycznych. Chętnie
oglądam polskie komedie z lat PRL-u, seriale: „Stawiam na Tolka Banana”, „Pan
Samochodzik i Templariusze”, „Gruby”. Mam słabość do polskich filmów z cyklu „W
starym kinie”, do angielskich i szwedzkich filmów kryminalnych, do moich uczniów.
Doceniam musicale, np.: „Deszczowa piosenka”, „Upiór w Operze” czy „Skrzypek na
dachu”. Muzyka, przy której odpoczywam: Requiem W. A. Mozarta, Aria na strunie
Bacha, muzyka filmowa. Ukochane zespoły: Pink Floyd, Red Box, Lube, Stare dobre
Małżeństwo, ELO.

p. Paweł Kowalski
Przewodnicząca SU Gimnazjum
Kinga Górecka
Zastępca
Paweł Grzelczak
Skarbnik
Paulina Cupryjak
Sekretarz
Ingrid Omen
Sekcja artystyczna
Karolina Pszczółkowska – lider
Justyna Kowalska
Monika Kowalczyk
Katarzyna Dąbrowska
Sekcja gospodarcza
Zofia Jakubczak – lider
Aleksandra Orman
Patrycja Goska
Amelia Adamiec
Sekcja rozrywkowa
Kamila Zaraś – lider
Zuzanna Omen
Zuzanna Muranowicz
Magda Kaźmierska

p. Paweł Kowalski
Jestem nauczycielem chemii i języka
angielskiego.
Zainteresowania: kocham podróże,
fascynuje mnie historia starożytna i
psychologia człowieka, dużo czasu
zajmuje mi jedno z moich hobby –
motoryzacja.
Książka, która wywarła na mnie
niezapomniane wrażenie: P. Coelho
„Alchemik”.
Ulubione zespoły muzyczne: Metallica, Guns’n’Roses, Nirvana.
Muzyka, przy której wypoczywam: utwory zespołu Dżem

Kinga Górecka
Interesuję się muzyką. Uwielbiam śpiewać. Jestem koleżeńska i
chętnie pomagam w nauce

Justyna Kowalska
Jestem ciekawą świata i ludzi nastolatką Chętnie pracuję w

Paweł Grzelczak
Mam 14 lat i chodzę do klasy 2b
Gimnazjum.
W wolnym czasie gram w piłkę nożną.
Jestem nastawiony na pracę w grupie.
Chętnie pomagam innym
Zofia Jakubczak
Interesuję się sportem i językami obcymi. Lubię oglądać
filmy francuskie i skandynawskie. Uwielbiam uprawiać
sport
Monika Kowalczyk
Mam 14 lat i chodzę do kl.2b . Jestem
szczerą i otwartą nastolatką

Kamila Zaraś
Interesuję sie modą i muzyką.
Moją pasją jest fotografia

Amelia Adamiec
Chodzę do klasy IIa Gimnazjum.
Moją pasją jest gra na gitarze 

Patrycja Goska
Jestem uczennicą IId Gimnazjum.
Interesuję się koszykówką oraz
zwierzętami. Lubię czytać książki

grupie rówieśników
Katarzyna Dąbrowska
Chodzę do klasy 2a Gimnazjum.
Moje hobby to granie na gitarze
Magda Kaźmierska
Mam 14 lat. Interesuję się sportem a szczególnie siatkówką .
Lubię czytać książki, słuchać muzyki i tańczyć

Aleksandra Orman
Lubię czyta książki. Moją pasją są muzyka i taniec
Paulina Cupryjak
Lubię jeździć na rowerze i spędzać czas
ze znajomymi. Kocham muzykę. Lubię
czytać ciekawe książki i podróżować po
Polsce
Karolina Pszczółkowska
Mam 15 lat.Lubię pływać
Chętnie czytam ciekawe książki. W wolnych chwilach słucham
muzyki, oglądam filmy i zagraniczne
seriale.
Zuzanna Omen
Mam 15 lat. Lubię słuchać muzyki i
oglądać filmy. Moja pasją jest gotowanie

Przeżyjmy to jeszcze raz...
Zakończenie roku szkolnego klas trzecich Gimnazjum
Czerwiec’2013

Po rozdaniu świadectw i nagród trzecioklasiści zaprezentowali swoje umiejętności
aktorskie, wokalne i taneczne.
Dyskoteka

Dyrekcja, wychowawcy oraz zaproszeni goście.

Wielką atrakcją okazał się występ Przemka Figurskiego i jego
tanecznej partnerki. Artyści zebrali zasłużone brawa.
Taniec Sebastiana Bitnera i jego uroczych koleżanek – Ady, Martyny, Kamili, Natalii
– był dla wszystkich miłą niespodzianką.

Uczniowie klas drugich pożegnali koleżanki i kolegów, dając im kilka dobrych rad na
Uczniowie wręczyli Dyrekcji

przyszłość. Pamiętali także o tradycyjnych upominkach

pamiątkowe fotografie absolwentów.
Wszyscy nauczyciele i pracownicy
szkoły zostali uhonorowani kwiatami.

Tort w postaci grubej księgi to słodkie podziękowanie dla nauczycieli od dzieci i ich
rodziców.

