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DRODZY CZYTELNICY!
SERDECZNIE WITAMY PO WAKACJACH!
WIERZYMY, ŻE WYPOCZĘLIŚCIE
I ZREGENEROWALIŚCIE SIŁY PRZED KOLEJNYM ROKIEM
SZKOLNYCH ZMAGAŃ.

SZKOLNE HALO

ZA NAMI PIĘKNE LETNIE DNI.
Z PEWNOŚCIĄ ODBYLIŚCIE WIELE NIEZAPOMNIANYCH
WYPRAW, SPOTKALIŚCIE WSPANIAŁYCH LUDZI,
PRZECZYTALIŚCIE CIEKAWE KSIĄŻKI,
OBEJRZELIŚCIE WARTOŚCIOWE FILMY…
PODZIELCIE SIĘ Z NAMI SWOIMI WRAŻENIAMI!
CHĘTNIE UMIEŚCIMY JE NA ŁAMACH „SZKOLNEGO HALO”.
TYMCZASEM ZAPRASZAMY DO LEKTURY NOWEGO
NUMERU. ZNAJDZIECIE W NIM RELACJE
Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
ORAZ KILKA CIEKAWOSTEK
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
(red.)

Zbliża się jesień…
Może swymi ciepłymi kolorami
rozbudzi w nas
zapał do nauki…
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ŚWIĘTUJEMY!!!
ŚWIĘTO

SZKOŁY

–

DZIEŃ

PATRONA

Czy potrzebujemy dziś wzorów do naśladowania?
-

PIKNIK

20 czerwca przedstawiciele gimnazjum i liceum przypomnieli
koleżankom i kolegom sylwetkę Jana Kilińskiego – patrona Zespołu

20 czerwca

Szkół
Pod

Ogólnokształcących
kierunkiem

interesujący

opiekunów

montaż,

młodzież

prezentujący

w

Mogielnicy.

przygotowała

niezwykle

bohatera

insurekcji

kościuszkowskiej, człowieka, gotowego poświęcić majątek i życie
dla ukochanego kraju. W programie, obok prozy, pojawiły się
skłaniające do zadumy utwory polskich poetów oraz nastrojowe
piosenki.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg
gdzie się spotyka z zachodem wschód

Tegoroczne świętowanie rozpoczęliśmy na hali sportowej.
Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk zapoznała zebranych z programem

nasz pępek świata nasz biedny raj,

atrakcyjnej imprezy szkolnej i zaprosiła wszystkich do wspólnej

jest takie miejsce, taki kraj.

zabawy.
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Czas na dobrą zabawę!
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Najpierw dumni
i szczęśliwi uczniowie klasy IV szkoły podstawowej odebrali z rąk pani
Dyrektor Jolanty Tomczyk oraz pani Beaty Kotlarz Karty rowerowe.
Oglądając je z radością, grzecznie obiecali, że będą bezpiecznie
i odpowiedzialnie poruszać się po ulicach na swoich jednośladach.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły – p. Dyrektor Jolancie
Tomczyk, p. Dyrektor Annie Łukaszczyk, p. Dyrektor Urszuli Tomali –
Następnie wszyscy uczniowie szkoły wraz z towarzyszącymi im
rodzicami

oraz

nauczycielami

udali

się

na

boisko

Kujat – za zorganizowanie tak atrakcyjnych zajęć i zapewnienie nam
smacznego poczęstunku.

szkolne.

Tam rozpoczęło się wspólne grillowanie i zmagania sportowe, które
zakończył mecz piłki nożnej. Trzeba przyznać, że miło i radośnie
spędziliśmy czas na świeżym powietrzu. Słońce przygrzewało, a my
bawiliśmy się znakomicie, zajadając kiełbaski, popcorn i watę cukrową.
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(em)

przypominając młodzieży, by w życiu kierowała się właściwymi

Pożegnanie Absolwentów

wartościami i nie porzucała wzorców godnych naśladowania.

Publicznego Gimnazjum

W

w Mogielnicy

imieniu

wychowawców

klas

trzecich głos zabrała Pani
Ewa

Ścisłowska.

Cytując

francuskiego

pisarza, Wiktora
przypomniała,
"Życie

składa

z przywitań
Grono absolwentów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół

i

Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy powiększyło się
uczniów

2018r.

odebrało

świadectwa

ukończenia

się

i pożegnań",

dzień

rozstania

otwarte. Podsumowała także wspólnie spędzone trzy lata.

22

czerwca

choć

właśnie nadszedł, drzwi naszej szkoły zawsze będą dla absolwentów

o kolejne 49 osób. Tylu
bowiem

taki

że

Hugo,

Po krótkich wystąpieniach Pani Dyrektor wraz z wychowawcami
klas

szkoły.

Otwierając uroczystość,
Pani Dyrektor Jolanta
Tomczyk zwróciła się
do uczniów klas trzecich, za chwilę absolwentów, gratulując im
otrzymanych świadectw i życząc dalszych sukcesów, jednocześnie

~4~

przystąpiła

do wręczania świadectw. Ośmioro

Słowa

tegorocznych

skierowane zostały również

absolwentów

otrzymało

świadectwa

z wyróżnieniem

oraz

w

nagrody

podziękowania
stronę

rodziców

tegorocznych absolwentów,

książkowe. Troje osiągnęło średnią

aktywnie

powyżej 5,0, a ich rodzice otrzymali

w życiu klasy, szkoły oraz

z

wspierających

rąk

Pani

Dyrektor

listy

gratulacyjne.

uczestniczących
akcje

charytatywne.

Nagrodzono także ucznia,

Po

części

który osiągnął najwyższy wynik

oficjalnej młodzież klas

na

trzecich zaprezentowała

egzaminie

gimnazjalnym

oraz absolwentów, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, poprzez

pożegnalny

program

wspomnianą wcześniej pracę w Samorządzie Uczniowskim, udział

artystyczny,

w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, reprezentowanie szkoły

w którym znalazły się

w zawodach sportowych oraz pracę w formie wolontariatu. Troje uczniów

wyrazy

pochwalić się mogło 100% frekwencją, przy czym dwie uczennice nie

za przekazywaną wiedzę,

wdzięczności

opuściły

ani

jednego

dnia

oraz

lata

i wszystkich pracowników szkoły, pełne refleksji piosenki, ale także

przez

trzy

wychowanie
opiekę

dla

dyrekcji,

scenki

do

gimnazjum,

z życia ucznia. "Życie jest szansą, schwyć ją"- brzmiało motto

co bez wątpienia

uroczystości, a dopełnione dekoracją przedstawiającą dmuchawce,

jest

przypominało jak ulotne są chwile i jak ważna jest każda z naszych

lada

osiągnięciem!

decyzji.
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zabawne

nauczycieli

uczęszczania

nie

przywołujące

wychowawców,

wspomnienia

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Na zakończenie uroczystości głos zabrali rodzice absolwentów
oraz uczniowie klas drugich gimnazjum, którzy dla starszych kolegów

2017/2018

i koleżanek przygotowali kilka słów oraz miłe upominki.

Ostatni dzień przed wakacjami rozpoczęliśmy mszą świętą.
Następnie wzięliśmy udział w uroczystości pożegnania roku
(AŁ)

szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk skierowała

Pora już na rozstanie z wami

wiele ciepłych słów pod adresem dzieci, młodzieży oraz ich

więc dziękuję wam za wszystko.

rodziców.

Może gdzieś spotkamy jeszcze się
i będzie tak jak dziś - płynąć w nas
muzyka, która kocha świat.
Do widzenia, tą piosenką żegnam was,
do widzenia, czas już na rozstanie.
Do widzenia wspominajcie miło nas,
a melodia ta w sercach niech zostanie.
K. Pawłowska, S. Świerzyński
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Serdecznie podziękowała za współpracę swoim zastępcom – pani
Dyrektor

Urszuli

–

Tomali

W tym dniu wielu uczniów z radością przyjęło z rąk
wychowawców i Dyrekcji Szkoły świadectwa z wyróżnieniem,

Kujat

nagrody za osiągnięcia naukowe, stuprocentową frekwencję

i pani Dyrektor Annie Łukaszczyk.

oraz liczne szkolne konkursy.

Pani

Dyrektor

pamiętała

także

o

pedagogach,

którzy

nie tylko przekazywali wiedzę swoim uczniom, ale dbali
o ich

wszechstronny rozwój i

zawsze

służyli pomocą.
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oraz jej bezcennych wskazówek i rad. Miejmy nadzieję,

Do widzenia!

że dotrzyma obietnicy i będzie nas odwiedzać.

Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym
świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to,
co
w
nim
najlepszego,
cudzym
dzieciom?

Z żalem rozstaliśmy się także z księdzem Sławomirem

D. Beisser

Hermanowiczem,

który

przenosi

się

do

nowej

parafii

w Łomiankach. Wierzymy, że kapłan, który zyskał sympatię oraz
uznanie całej społeczności szkolnej, z nostalgią będzie wspominać
ZSO w Mogielnicy.
(em)

23 czerwca naszą szkołę opuściła p. Jolanta Pawłowska.
Wspaniała nauczycielka chemii, która przez wiele lat dzieliła się
z uczniami swoją wiedzą, a z koleżankami i kolegami
doświadczeniem pedagogicznym. Z pewnością wielu z nas będzie
brakować

codziennych

rozmów

panią

Jolą
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Warto

przeczytać

Warto posłuchać

Przebudzenie to mądra
przejmująca

i

autorstwa

powieść

Anny

Hope.

Splatają się w niej

historie

trzech

kobiet,

na

życiu

których

niezatarte

piętno

wywarła

pierwsza

wojna

światowa.
Losy Hettie, Evelyn, Ady
i ich rodzin z pewnością
potoczyłyby

się

Ja nie chcę iść
pod wiatr, gdy wieje
w dobrą stronę

inaczej,
WOJNA…

gdyby nie...

Listopad 1920 roku. Do Londynu wkrótce zostanie sprowadzone
ciało

Nieznanego

który

walczył

Żołnierza
i

–
poległ

wojennego
we

Nie chcę biec

bohatera,

do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie

Francji.

Jakie znaczenie ma to wydarzenie dla ludzi, którym wojna odebrała

Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie

najbliższych – ojców, synów, braci, ukochanych, przyjaciół –

Takie miłe, takie to miłe…

a wraz z nimi nadzieję na spokojne, szczęśliwe, normalne życie?
Co czują ci, którzy przeżyli, lecz zostali na zawsze okaleczeni fizycznie

Rozpoznajecie to MĘSKIE GRANIE?

i psychicznie?
POCZĄTEK
Powieść A. Hope skłania do wielu przemyśleń. Zachęcamy do lektury!
ZALEWSKI, KORTEZ, PODSIADŁO
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REDAKCJA SZKOLNEGO HALO

PODPATRZONE W SIECI

ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY!
JEŚLI MASZ TZW. LEKKIE PIÓRO
I LUBISZ DZIELIĆ SIĘ
Z INNYMI SWOIMI SPOSTRZEŻENIAMI,
PRZEMYŚLENIAMI, PASJAMI,
JEŚLI JESTEŚ POMYSŁOWY I KREATYWNY,
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!!! CZEKAMY!!!
Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Edytą Mydłowską.

Czy wiecie, kogo przedstawiają karykatury?
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