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Szkolne Halo

Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina,
A to dopiero początek,
Dopiero się zaczyna.
(Julian Tuwim)
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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy dziś w Wasze ręce pierwszy w nowym roku
szkolnym 2015/16 numer "Szkolnego Halo". Chcemy być nie tylko
kroniką naszego szkolnego życia, ale również Waszą inspiracją
i powodem do refleksji. Znajdziecie tu relacje z najważniejszych
wydarzeń, które miały miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Mogielnicy, szkolnych i klasowych wycieczek, ale też stałe rubryki
recenzujące nowości filmowe, książkowe czy teatralne, prezentujące
pozycje godne polecenia - albo zasługujące na omijanie szerokim
łukiem. Zachęcamy też do poznawania razem z nami ciekawych
miejsc, znajdujących się nie tylko w Polsce - kto wie, czy nie
skorzystacie z naszych podpowiedzi przy planowaniu najbliższych
wolnych dni? Waszej uwadze polecamy też kącik historycznopatriotyczny, może w dobie tak ważnych wydarzeń otaczającego nas
świata podzielicie się z nami swoimi obserwacjami i poglądami?
Zwróćcie też uwagę na aktualności i konkursy, o których będziemy
informować na łamach naszego pisemka.
Zachęcamy Was gorąco, abyście włączyli się w akcję
redagowania "Szkolnego Halo". Czekamy na Wasze sugestie,
podpowiedzi, a może nawet gotowe artykuły? Przesyłajcie je na
adres mailowy: szkolnehalo@gmail.com. Chcemy, by ta nasze
szkolna gazetka była naprawdę "nasza", stając się odbiciem
zainteresowań, pytań i tematów dotyczących nas wszystkich - całej
szkolnej społeczności. Mamy również nadzieję, że wspólnie
przekroczymy granice wyłącznie szkolnej rzeczywistości, naszych
codziennych trosk i radości.
Zatem - zapraszamy! Do lektury i współpracy.
Redakcja
„Szkolnego Halo"

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
2015/ 2016

Znów zabrzmiał
pierwszy dzwonek...

1

września 2015 r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.
Uroczysta msza święta w Kościele parafialnym poprzedziła
spotkanie całej szkolnej społeczności na hali sportowej ZSO.
Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk serdecznie powitała
wszystkich przybyłych, szczególnie ciepło zwracając się do naszych
"pierwszaków" - uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum,
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którzy w tym roku dołączyli do naszego
grona. Przypomniała również, jakie wartości
powinny przyświecać nam w tym nowym
roku szkolnym, jakie stoją przed nami cele i
wyzwania. Pani Dyrektor zwróciła tez uwagę
na zasady bezpieczeństwa, wzajemnego
szacunku i pomocy. Życzyła wszystkim
uczniom
sukcesów
w codziennym
zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności, zapału i optymizmu w tych
niełatwych staraniach.
Po spotkaniu ogólnym, uczniowie wszystkich klas spotkali się
w wyznaczonych salach ze swoimi wychowawcami. Pierwsze
informacje na temat planu lekcyjnego i organizacji pracy w tym
nowym roku szkolnym, potwierdziły, że oto wakacyjny wypoczynek
pozostał już za nami :)
Mamy nadzieję, że ten nowy rok szkolny 2015/2016 będzie
dla nas wszystkich okazją do zdobywania nowych doświadczeń,
poznawania ciekawych ludzi, odkrywania szerszych horyzontów.
Rokiem spełniania marzeń, osiągania wytyczonych celów. Aż się
chce powiedzieć - chociaż to dopiero wrzesień - Szczęśliwego
Nowego Roku - Nowego Roku Szkolnego 2015/16 ! (KFB)

Pamiętamy…
6 września 2015r. w Mogielnicy

Obchody rocznicy rozpoczęły się projekcją filmu historycznego
związanego z wydarzeniami września 1939
udaliśmy się pod pomniki, by tam złożyć kwiaty.

roku.

Następnie

obchodziliśmy 76 Rocznicę Napaści
Niemiec Hitlerowskich i Rosji
Radzieckiej na Polskę.

W

gminnych obchodach tej uroczystości uczestniczyły
delegacje wszystkich klas ZSO, Dyrekcja Szkoły- pani Jolanta
Tomczyk i pani Anna Łukaszczyk oraz liczne grono nauczycieli.

Punktualnie
o godzinie 12.
w Kościele
Parafialnym
w Mogielnicy
odbyła się
msza święta za
ojczyznę.
(BK)
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Jesień...

Babie lato, złote liście pod stopami, pachnące

słońcem gruszki, jabłka i soczyste śliwki... Kiedy patrzę za okno, w które
zagląda mi popołudniowe słońce, z tym właśnie kojarzy mi się jesień.
I wszystko wydaje się takie piękne. Ale przecież kilka dni temu padał
deszcz, porywisty wiatr szarpał gałęziami drzew i niepokojąco uderzał w
szyby tego samego okna. Bo w życiu piękne, spokojne chwile przeplatają się
z burym niepokojem. Tak jak w historii naszego kraju...

Dla Polski i Polaków jesień często bardziej przypominała zimną
słotę i przejmujący chłód. To w czasie tej pory roku nasze ziemie atakowali
wrogowie - tak, jak w 1939r. - najpierw z zachodu, potem ze wschodu.
Rozpoczęta w ten sposób II wojna światowa i jej późniejsze konsekwencje
przyniosły naszemu narodowi straty trudne dziś do oszacowania. Bo jak
podsumować miliony zabitych i pomordowanych? Na wszystkich frontach
Europy, w obozach koncentracyjnych, na ulicach polskich miast i wsi. Jak
wycenić skutki i ofiary powojennego komunizmu w naszym kraju? Jaki
zastosować przelicznik, aby oddać ogrom strat, bólu i cierpienia naszego
narodu? To w październiku 1944 roku, po 63 dniach bohaterskich walk,
upadło Powstanie Warszawskie, a Ci, którzy położyli wtedy na szali
wolności swoje życie, w ponurym pochodzie opuszczali Warszawę, wielu -
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tracąc ją z oczu na zawsze. Dwieście tysięcy ofiar, stolica zrównana z ziemią
i do dnia dzisiejszego dyskusje, polemiki, spory...
Również jesienią, w listopadzie 1830 roku wybuchło Powstanie
Listopadowe i przez 10 miesięcy 140 tys. Polaków prowadziło walkę
z największą ówczesną potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne,
lecz niestety przejściowe sukcesy. Represje, jakie z tego powodu spadły na
wszystkich Polaków były tak ogromne, że naszemu narodowi groziła
wówczas prawdziwa eksterminacja!
Tragiczne to wydarzenia, które prawdziwym piętnem odcisnęły się
na naszym narodzie, na jego losach i historii. Których wymierne skutki
kształtowały nasze dzieje i głuchym echem dudnią w naszej przeszłości.
Ale dziś, mimo że to październik, świeci słońce. W jego
bursztynowym, ciepłym blasku migocą wielobarwne liście drzew, kołysane
delikatnym wietrzykiem. Na półce przy moim biurku stoi leksykon
historyczny, obok - dzieje narodu i państwa polskiego. Tyle tam dat,
informacji, nazwisk i faktów, że można się pogubić. Nawet przestraszyć, że
tyle tego do zapamiętania, do poznania, do przeczytania. A pomimo tego sięgam do tych książek, a gdy czuję niedosyt - szukam dalej i więcej. Bo to
przecież także moja historia.
I dzięki temu, że ją znam pewnie nie tak dobrze jak
powinnam, a na pewno - nie
tak, jakbym chciała, mogę
budować swoją narodową
tożsamość, swoją dumę,
swoje poczucie prawdziwej
godności. Właśnie z tego
powodu, że to MOJA
HISTORIA.
(KFB)

Król życia – film w reżyserii Jerzego Zielińskiego
Edward

jest najeżony, zaimpregnowany
na otaczający go świat. Wszystko go
denerwuje. Jakby chodził ciągle w za
ciasnych butach. Złośliwy dla żony,
niecierpliwy dla córki, prawie nie ma czasu
dla swego starego ojca. Któregoś dnia ulega
groźnemu
wypadkowi.
W
wyniku
niespodziewanych zdarzeń porzuca swoje
dotychczasowe życie, by na nowo odkryć
żonę, córkę i otaczający go świat. Zaczyna
być szczęśliwy, dostrzega ludzi i rzeczy,
które przecież ciągle go otaczały. Podobno
szczęście jest zaraźliwe na odległość 800 metrów. Na to wygląda, bo
główny bohater roztacza pozytywną aurę. Edward nigdzie nie
wyjeżdża, nie ucieka w podróż dookoła świata, nie jedzie do
Amazonii. Mieszka w tym samym mieszkaniu, chodzi tym samym
chodnikiem, spotyka tych samych ludzi, ale wszystko jest inne.

Zapraszamy do świata lubimyczytać.pl!
Lubimyczytać.pl to największy w Polsce opiniotwórczy serwis
książkowy. Jego siłą jest bez wątpienia społeczność czytelników,
którzy dyskutują, komentują aktualności ze świata książki, zawierają
znajomości, kierując się literackim gustem, przeczesują imponującą
bazę książek, piszą recenzje, śledzą nowości wydawnicze i
informacje o ulubionych autorach. Tu każdy znajdzie coś dla siebie,
szczególnie gdy poszukuje odpowiedzi na pytanie, co warto
przeczytać i po jakich autorów sięgnąć. To serwis zarówno dla
prawdziwych
moli
książkowych, jak i dla
tych, który zaczynają
przygodę z literaturą.
„Naszą misją jest
tworzenie silnej
społeczności opartej na
literackiej pasji oraz
promocja czytelnictwa.”piszą autorzy serwisu.

Jakub Orlik, kl. IIc
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A zatem zapraszamy do
świata lubimyczytać.pl!
Naprawdę warto!
(AŁ)

Eleonora & Park autorstwa Rainbow Orwell – główna bohaterka,
Eleonora to zwykła dziewczyna z
ogromnymi problemami. Natomiast Park
to niezwykły chłopak, który zakochuje się
w rudowłosej dziewczynie. Eleonora, bo
o niej mowa, ma duże kompleksy.
Koledzy z klasy często się z niej śmieją.
Gdy
parze
udaje
się
nawiązać
porozumienie, rodzice Eleonory powoli
wszystko psują. Czy uda się tym dwojgu
być razem pomimo przeszkód?? Sprawdź
sam!!! Przeczytaj książkę Eleonora &
Park Rainbow Orwell. To przepiękna
historia o zwyczajnych nastolatkach.
Karolina Biernat kl.2d

Jezioro osobliwości - Krystyna Siesicka. Jest to pasjonująca lektura
dla
wszystkich
młodzieży
i dorosłych, gdyż podejmuje ważne
problemy związane z dorastaniem,
samotnością, przyjaźnią, a także
miłością.
Powieść
fascynuje
niezwykłą, wielowątkową fabułą.
Główną bohaterką jest Marta, która
zakochuje się w Michale. Powieść
jest pamiętnikiem bohaterki, która
opisuje w nim często ciężkie dla
niej chwile. Marta jest uparta,
pracowita i życzliwa. Jak potoczą
się jej losy? Co osobliwego przeżyje
podczas pobytu nad jeziorem? Przeczytajcie sami.

Anna i pocałunek w Paryżu Stephenie
Perkins- to współczesna, przezabawna,
pełna prawdziwych emocji historia,
która mogłaby zdarzyć się naprawdę.
Ma w sobie coś, co wzrusza, bawi
i pobudza
do
marzeń.
Główna
bohaterka, Anna ma siedemnaście lat
i właśnie wyjeżdża do Paryża. Mimo że
jest to dla niej ogromna szansa, Paryż
wcale jej się nie podoba, dziewczyna
czuje się samotna i zagubiona. Tęskni za
swoim domem i przyjaciółmi. W pewnym momencie pojawi się
jednak ktoś…Będzie to zabójczo przystojny Etienne St. Clair. Jak
zakończy się historia Anny? Musicie przeczytać sami.

Poczwarka Dorota Terakowska- Czy
można zaplanować swoje życie? Adam
i Ewa mieli doskonały plan, który
starannie realizowali dopóki na świecie
nie pojawiła się Myszka…niezwykłe
dziecko, które spowodowało, że Adam
i Ewa zupełnie inaczej spojrzeli na
swoje życie. Jest to przepiękna,
wzruszająca opowieść o miłości,
poświęceniu i rodzinie, która wreszcie
dojrzewa do przyjęcia Daru, jakim jest
Myszka.
MIŁEJ LEKTURY 
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Wycieczka klas II Liceum
30 września 2015 roku klasy drugie
liceum wraz ze swoimi wychowawcami:
panią Aldoną Omen- Wrzesińską, panią
Jolantą Pawłowską i panem Hubertem Rauchem udały się na
wycieczkę do Kazimierza Dolnego.

Najpierw odwiedziliśmy ośrodek
sentymentalizmu - Park
Czartoryskich w Puławach.
Kolejnym etapem wycieczki był
Kazimierz Dolny. Następnie
przepłynęliśmy do Janowca.
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Na koniec pojechaliśmy do
kina w Radomiu, gdzie
obejrzeliśmy film. Wyjazd był
udany
i
pełen
niezapomnianych wrażeń.
Karolina Pszczółkowska, Kamila
Zaraś kl. IIc

Ślubowanie Klas Pierwszych

6 października w murach naszej szkoły miała miejsce niezwykle
ważna uroczystość- był to dzień w którym uczniowie klas pierwszych
Gimnazjum i Liceum stali się pełnoprawnymi członkami społeczności
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Uroczystość Ślubowania rozpoczęła pani Dyrektor- Jolanta
Tomczyk. Powitała nowych uczniów oraz życzyła im by w naszej szkole
zawsze czuli się jak w domu, pamiętając jednocześnie o pielęgnowanych
w niej wartościach. Życzyła także pierwszoklasistom wytrwałości oraz
sukcesów w nauce.
W obecności Dyrekcji Szkoły pani Dyrektor Jolanty Tomczyk, pani
Wicedyrektor Anny Łukaszczyk, swoich
wychowawców,
nauczycieli,
Rady
Pedagogicznej,
całej
społeczności
uczniowskiej
oraz
pocztu
sztandarowego, młodzież ślubowała
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swą postawą dbać o honor i dobre imię szkoły, rzetelnie wypełniać
obowiązki ucznia, otaczać szacunkiem nauczycieli i kolegów oraz
przestrzegać zasad i norm godnego zachowania.
Aby podkreślić
jak ważna jest to
dla nich chwila,
uczniowie klas
pierwszych
zaprezentowali
krótki program
artystyczny,
który
przygotowali wraz ze swoimi wychowawcami. „Rozpoczęła się dziś dla nas,
pierwszoklasistów, niezwykła podróż. Od nas tylko zależy, jak wiele z tej
podróży zyskamy, ile odkryjemy, jak daleko zajdziemy.”- zabrzmiały
słowa. Pierwszoklasiści przyrzekli rzetelnie uczyć się i w pełni korzystać
z wiedzy i doświadczenia przekazywanych im przez nauczycieli, zdobywać
nowe umiejętności, wytrwale odkrywać tajemnice świata.
Młodszych kolegów i koleżanki przywitali także wierszem i dobrą
radą przedstawiciele klas drugich Gimnazjum i Liceum.

Po występach artystycznych głos zabrała pani Wicedyrektor- Anna
Łukaszczyk, która na zakończenie serdecznie podziękowała wychowawcom
klas pierwszych i drugich za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości
oraz raz jeszcze życzyła wszystkim pierwszoklasistom sukcesów w karierze
szkolnej.
(AŁ)

Dyskoteka
Otrzęsinowa

Jak zwykle nie
zabrakło dobrego

W dniu 6 października Pierwszoklasiści uroczyście włączeni
zostali do społeczności szkolnej. Z tej okazji 8 października
przyszedł czas na chwilę
rozrywki- dyskotekę otrzęsinową.

humoru, przebojów
do tańca oraz
niezwykłej oprawy
wizualnej.

Nad całością czuwała
Dyrekcja Szkoły,
opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego oraz
Pierwszoklasiści mieli okazję do wspólnej zabawy i integracji
ze starszymi kolegami i koleżankami.
(RED)
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Nauczyciele.

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną
Górę
Pielgrzymki maturzystów, wpisane już w tradycję polskiej szkoły,
są okazją przede wszystkim do modlitwy o dobre rozeznanie dalszej
drogi życiowej i zawierzenia się Maryi.
- Przyjechaliśmy, ponieważ chcieliśmy zawierzyć Matce Bożej
sprawę naszej matury i naszego wyboru życiowego, gdyż jest to
pewien przełom – powiedział jeden z maturzystów. Jego koleżanka
zauważyła, że przyjazdy na Jasną Górę z pewnością są
pielgrzymkami, a nie „okazją do wyrwania się ze szkoły”.
Duszpasterze młodych podkreślają, że przybywająca do
Częstochowy młodzież wie, że jest to ważny i wyjątkowy dla nich
czas, w którym mogą zastanowić się nad swoją wiarą, a także wybrać
drogę na przyszłość. Przedmaturalna pielgrzymka pomaga młodym
uświadomić, że stanowią wspólnotę ludzi wierzących.
Tradycyjnie maturzyści naszego liceum udali się do Sanktuarium
Narodowego w Częstochowie, by pomodlić się u stóp Królowej
Polski o pomyślność w karierze szkolnej i prosić o pomoc
i wstawiennictwo w trudnościach.
Grupa
pielgrzymów
liczyła
48
uczniów,
a opiekę
nad
nimi
sprawowali p. dyrektor
Jolanta Tomczyk, z-ca
dyrektora
p.
Anna
Łukaszczyk,
ks.
Sławomir Hermanowicz i
p. Mariola Kuźma.
W pierwszej części
10 | S t r o n a

wszyscy
pielgrzymi
uczestniczyli w konferencji, w
trakcie
której
wykład
skierowany
do
młodych
wygłosił
ksiądz
Piotr
Pawlukiewicz.
O godzinie 12.00 przed
cudownym obrazem Czarnej
Madonny odbyła się Msza
Święta, której przewodniczył Ekscelencja Ksiądz Biskup Michał
Janocha.
Spotkał nas – pielgrzymów z Mogielnicy - wielki zaszczyt, że
mogliśmy wraz z opiekunami modlić się przed Cudownym Obrazem
Jasnogórskiej Pani. Nasza młodzież przygotowała całą oprawę
liturgiczno-muzyczną Mszy Świętej.
Ksiądz Biskup wygłosił przepiękną homilię do młodzieży
z Archidiecezji Warszawskiej, której motywem przewodnim stało się
stwierdzenie:
,,Jesteście
wolni więc chodźcie za
Chrystusem, a On otworzy
wam wszystkie ścieżki”.
Maturzyści u stóp Matki
Bożej Jasnogórskiej złożyli
uroczysty akt ,,Zawierzenia
młodzieży” deklarując, że ich
życie będzie piękne, radosne
i bogate w wiarę, nadzieję i miłość, których źródłem jest Jezus
Chrystus. Pięknie zabrzmiało: ,,Prowadź nas Matko do Jezusa i
Jemu nas oddaj”. Pielgrzymka do Częstochowy pozwoli otworzyć się
nam pełniej na światło Ducha Świętego, oddać się w opiekę Matce
Bożej i kroczyć drogą wiary i dobra.
(p. Anna Łukaszczyk)

Dzień Edukacji Narodowej…
jest tradycyjnym świętem nauczycieli i wszystkich
pracowników oświaty.

Uczniowie ZSO uczcili ten dzień programem artystycznym
przygotowanym pod czujnym okiem wychowawców: p. Anny
Frasońskiej, p. Mirosławy Koperskiej, p. Pawła Kowalskiego, p.
Jolanty Ścisłowskiej. O oprawę muzyczną zadbała p. Mariola Kuźma
oraz p. Agnieszka Kłujszo- Juścikowska opiekująca się
nagłośnieniem.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz
samorządowych, rodziców oraz nauczycieli–emerytów.
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Pani Dyrektor Jolanta
Tomczyk
złożyła
serdeczne podziękowania
wszystkim pracownikom
za
czas
poświęcony
szkole, za trud i serce
włożone w wychowanie i
kształcenie młodzieży.
Podczas uroczystości nie
zabrakło
wzruszeń,
miłych
gestów
oraz
wdzięczności
uczniów,
którzy na zakończenie uroczystości zaśpiewali swoim pedagogom
„Sto lat”.

Podczas występów artystycznych nie zabrakło śpiewu, tańca,
gry na gitarze a nawet trąbce.

Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności aktorskie
we współczesnej wersji Dziadów.

(BK)

12 | S t r o n a

