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SZKOLNE HALO

7 WRZEŚNIA 2018 ROKU UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE
ZESPOŁU

SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM.

JANA

KILIŃSKIEGO W MOGIELNICY WŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI
NARODOWEGO

CZYTANIA

„PRZEDWIOŚNIA”

STEFANA

ŻEROMSKIEGO.
PRZEDSIĘWZIĘCIE,
LITERATURY

PROPAGUJĄCE

NARODOWEJ,

ZAINTERESOWANIEM.

SPOTKAŁO

ZNAJOMOŚĆ
SIĘ

Z

DUŻYM

MŁODZIEŻ

UWAŻNIE

FRAGMENTÓW

WYSŁUCHAŁA

ZNANEGO

DZIEŁA

W

OBSZERNYCH

W KRAINIE CZEKOLADY

WYKONANIU

WYCIECZKA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

DYREKCJI SZKOŁY: P. JOLANTY TOMCZYK, P. ANNY
ŁUKASZCZYK, P. URSZULI TOMALI-KUJAT, PAŃ: ANNY

4 października 2018 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum

HARAŚNEJ, SYLWII JANICKIEJ, BEATY KOTLARZ, MARII

wraz wychowawczyniami: p. Edytą Mydłowską, p. Katarzyną

LENART, EDYTY MYDŁOWSKIEJ, EWY ŚCISŁOWSKIEJ ORAZ

Frączak-Bartuszek, p. Anną Haraśną i p. Lidią Kosatką wybrali

UCZENNIC: JULII ŁASKI, NATALII MICHALAK I SANDRY

się

SENATOR.

w Warszawie. Celem wizyty było zapoznanie się z produkcją

MAMY

NADZIEJĘ,

ŻE

TRADYCJA

NARODOWEGO

CZYTANIA NA STAŁE ZAPISZE SIĘ W TRADYCJI ZSO.

na

wycieczkę

do

Manufaktury

Czekolady

czekolady i zasadami jej dekoracji. Uczniowie nie tylko
dowiedzieli się, jak przebiega proces produkcji tego smakołyku,
każdy z nich własnoręcznie
ozdobił także jedną tabliczkę
ulubionymi

dodatkami:

aromatycznymi
wiórkami
imbirem
słonecznika.

owocami,
kokosowymi,

czy

ziarnami

Dziewczęta
z

i

ciekawością

prażonych

ziaren

pyłem,
i orzechy.

próbowali
kakaowca,
zachwyciły,

wychowawczynie
przyprószone

chłopcy

czekoladowym

chrupiące

migdały
Określenie „manufaktura” świetnie

oddaje

specyfikę

tego

nastrojowego miejsca. Tutaj czekolada robiona jest ręcznie, przy
użyciu najwyższej jakości składników i oryginalnych dodatków,
dlatego produkty przygotowywane przez wielkie fabryki nie mogą
się z nią równać. Każda tabliczka jest niepowtarzalna, ma
intensywny smak kakao oraz niezapomniany zapach.

Po wizycie w sympatycznej manufakturze udaliśmy się

DZIEŃ NAUCZYCIELA W ZSO

do kina Cinema City w Jankach na film pt. Dywizjon 303.
Historia prawdziwa. Zainspirowana słynnym dziełem Arkadego
Fiedlera opowieść wywarła na wszystkich niezwykłe wrażenie.
Reżyser Denis Delić z dużym wyczuciem ukazał sylwetki
polskich lotników (początkowo niedocenianych i wyśmiewanych
przez Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii), którzy stali
się legendą.

1 6 października 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Mogielnicy odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia
Wycieczka klas trzecich gimnazjum zachwyciła uczniów
i wychowawczynie. Okazała się ona wspaniałą wyprawą
w przeszłość.

Mamy nadzieję, iż niebawem udamy się

na kolejną pouczającą wyprawę z miłymi paniami.
Organizatorzy

Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica dr Sławomir Chmielewski,
Proboszcz
ks.

Parafii

Grzegorz

pw.

Wolski,

Świętego

Floriana

Przewodniczący

w
Rady

Mogielnicy
Miejskiej

p. Jan Tkaczyk, przewodnicząca Rady Rodziców p. Sylwia
Wiśnik, emerytowani Nauczyciele, Dyrekcja i Nauczyciele ZSO,

Rodzice uczniów, pracownicy obsługi i administracji oraz

w

kształcenie

i

wszyscy uczniowie.

młodych

pokoleń

Nagrody

Dyrektora

wychowanie
oraz

wręczyła

wyróżnionym

Nauczycielom, a także pracownikom
obsługi i administracji.

Uczniowie
Jako pierwszy w części oficjalnej głos zabrał Burmistrz

p.

ZSO

AnnyFrasońskiej,

pod

kierunkiem

nauczycieli:

p.

Mirosławy

Koperskiej,

Gminy i Miasta Mogielnica p. Sławomir Chmielewski, który

p. Jolanty Ścisłowskiej, p. Agnieszki Kłujszo-Juścikowskiej,

złożył zebranym Nauczycielom życzenia oraz wyraził opinię, że

p. Dagmary Janickiej, przygotowali program artystyczny.

pomimoiż zawód nauczyciela jest trudny i wymagający, to daje

Rozpoczął

jednocześnie wiele satysfakcji. Upominał uczniów, aby szanowali

w wykonaniu uczniów klas pierwszych – przygotowany przez

swoich nauczycieli i utrzymywali z nimi serdeczne relacje.

p. Marię Dudzińską oraz p. Sylwię Bekas. Wzruszające sentencje

Burmistrz

dla Nauczycieli przedstawili uczniowie klas 5-8 Szkoły

podziękował

p.

Dyrektor

Jolancie

Tomczyk

go

uroczy

taniec

i

śpiew

za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, uczniów, Nauczycieli

Podstawowej.

i Rodziców. Wręczył p. Dyrektor bukiet czerwonych róż

„Nauczyciel prowadzi za rękę otwiera umysł, dotyka serca,

i Nagrodę Burmistrza. Pani dyrektor Jolanta Tomczyk złożyła

kształtuje przyszłość”

serdeczne

życzenia

wszystkim

pracownikom

szkoły,

podziękowała Nauczycielom za trud, który wkładają każdego dnia

„Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas
pozbawić”

„Każdy kto się uczy, pozostaje młody. Najwspanialsza rzecz

Program artystyczny wzbogaciły piosenki w wykonaniu chóru

w życiu to pielęgnowanie młodego umysłu”

szkolnego, przy akompaniamencie p. Marioli Kuźmy.

Scenka kabaretowa, poprzez usta trzech „Pań” sprzątaczek,

„Wszystkiego najlepszego

przedstawiła jeden dzień z życia szkoły. „Panie”,

Radości, szczęścia moc

a w rzeczywistości Patryk, Jakub i Piotr – uczniowie klasy IIB LO

Słoneczka wesołego

w humorystyczny sposób udowodnili zgromadzonej publiczności,

Snów pięknych co noc

że nie tak łatwo być Nauczycielem w dzisiejszych

Śpiewając idź przez życie

czasach….

Rozkwitaj, jak ten kwiat
Przy dobrym apetycie
I w zdrowiu sto lat
Pieniądze szczęścia nie
dają, być może
Lecz kufereczek stóweczek
daj Boże!
Wakacji w Złotym Brzegu

Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych

Podróży morskiej też

zawodów na świecie. Uczysz wbrew temu, którego uczysz. (…)

Wszystkiego najlepszego

I jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczysz

Wszystkiego, czego chcesz!”

pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniona/y

Na

przez ucznia dopiero w przyszłości!

Uczniowskiego oraz p. Sylwia Wiśnik Przewodnicząca Rady
(Z. Kucówna)

zakończenie

uroczystości

reprezentanci

Samorządu

Rodziców złożyli Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom szkoły

wspaniałe

życzenia.

Mnóstwo

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

serdecznych życzeń, uśmiechów,
radości,

kolorowych

kwiatów,

W poniedziałek 8 października maturzyści z Zespołu Szkół

wierszy i piosenek.

Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy wzięli

Nasi uczniowie oraz ich Rodzice

udział w Pielgrzymce Maturzystów Archidiecezji Warszawskiej

sprawili, że ten jedyny dzień

na Jasną Górę. Uczniowie klas maturalnych pod opieką Dyrekcji

w roku – Dzień Nauczyciela był

Szkoły: p. Dyrektor Jolanty Tomczyk, p. Dyrektor Anny

dla nas naprawdę wyjątkowy.

Łukaszczyk, p. Dyrektor Urszuli Tomali – Kujat, księdza Marcina

Dziękujemy

A.F.

Korzeniowskiego, wychowawczyń: p. Beaty Kotlarz, p. Natalii
Załuckiej i p. Agnieszki Cebuli oraz p. Marioli Kuźmy
uczestniczyli w spotkaniu młodzieży, która przyjechała do
Częstochowy, aby poprzez modlitwę powierzyć Matce Bożej
swoje przygotowania do egzaminów dojrzałości, prosić o mądrość
na czas ich zdawania oraz o podejmowanie właściwych decyzji.

Uroczystość ta poprzedzona była wieloma przygotowaniami, gdyż

i o Bogu. Poruszał problemy dotyczące wchodzenia w dorosłość,

tradycyjnie już nasi maturzyści zadbali o oprawę liturgiczno-

trudnych wyborów oraz relacji z rodzicami i rówieśnikami.

muzyczną mszy świętej. Był to ogromny zaszczyt i wyróżnienie,

Te wybory to oczywiście najtrudniejszy aspekt dojrzałości,

że mogliśmy stanąć u stóp Jasnogórskiej Matki i w imieniu

dlatego każdy z nas powinien zadbać, aby były świadome

uczniów całej Archidiecezji Warszawskiej prosić o potrzebne

i odpowiedzialne. Centralnym punktem pielgrzymki była wspólna

łaski.

Eucharystia w intencji maturzystów odprawiona w Kaplicy
Cudownego Obrazu. Tu złożyliśmy wszystkie swoje troski,
marzenia, plany na przyszłość, tu dokonaliśmy Aktu Zawierzenia
Młodzieży Matce Bożej Jasnogórskiej.

Najpierw młodzież wzięła udział w nabożeństwie słowa
i wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Jasnogórskiej
Bazylice. Kierując słowa nauki do maturzystów ksiądz Marek
Przybylski,
i

Młodzieży

dyrektor

Wydziału

Kurii

Metropolitarnej

Duszpasterstwa
Warszawskiej,

Dzieci

Ten szczególny czas pielgrzymowania do Jasnogórskiej Matki,

mówił

któremu

o mądrości, która jest docieraniem do prawdy o nas samych

towarzyszyła

przepiękna

pogoda,

z

pewnością

zmotywował młodzież do skuteczniejszego dążenia do celu, nauki

i mądrego przeżywania każdej chwili życia. Ożywił wysiłek

SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2018

w przygotowaniach do egzaminów maturalnych i ambicje
do dalszej nauki podczas studiów. Dał im wiarę w siebie i swoje

12 września nasi maturzyści pod opieką pań: Beaty Kotlarz, Natalii

możliwości.

Załuckiej i Wioletty Oziemskiej odwiedzili Salon Maturzystów

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły: p. Dyrektor Jolancie

Perspektywy 2018. Jest to największa w kraju kampania edukacyjna,

Tomczyk, p. Dyrektor Annie Łukaszczyk, p. Dyrektor Urszuli
Tomali – Kujat, ks. Marcinowi Korzeniowskiemu, p. Marioli

przeznaczona dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do
egzaminu i rekrutacji na studia.

Kuźmie oraz naszym wychowawczyniom: p. Beacie Kotlarz,
Natalii Załuckiej i Agnieszce Cebuli za zorganizowanie
pielgrzymki, opiekę podczas wyjazdu, wsparcie duchowe
oraz wspólną modlitwę.

Odbywa się ona w siedzibach uczelni publicznych w 16 największych
ośrodkach akademickich w Polsce. My gościliśmy na Politechnice
Warszawskiej. Uczniowie wzięli udział m. in. w prelekcjach
dotyczących wymagań egzaminu dojrzałości, które przeprowadzili
eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. W drodze
powrotnej odwiedziliśmy kino w Jankach, gdzie obejrzeliśmy dwa
filmy. Jedna grupa wybrała horror „Zakonnica”, druga najnowszą
polską produkcję „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

B. K.

LISTOPAD MIESIĄCEM ZADUMY

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą.
Ks. Jan Twardowski, Który stwarzasz jagody

Listopad to miesiąc zadumy, refleksji… Gdy przychodzi dzień
Wszystkich Świętych, a po nim Dzień Zaduszny, nastaje czas, gdy
szczególnie zastanawiamy się nad przemijaniem, wspominamy tych, którzy
odeszli. Zapalając znicze na grobach naszych bliskich, wspominamy także
tych, którzy oddali życie za naszą wolność, wolność Ojczyzny. Wszak
listopad przynosi kolejne ważne święto – Święto Odzyskania Niepodległości.

Za sto lat nie będzie nas. I w tym
problem, żebyśmy nie marnowali czasu,
w którym jesteśmy.
Krystyna Siesicka, Dziewczyna Mistrza Gry

Czas to nie kaseta magnetofonowa,
którą można przesuwać w przód i w tył.
Paulo Coelho, Alef

W tym czasie zadumy nie
możemy jednak myśleć tylko
o tym,
co
przeminęło.
Pamiętajmy jak ważne jest
również to, co tu i teraz, i co
jeszcze przed nami.

Jesteśmy istotami kruchymi. Przemijamy. Zostają po nas tylko dzieła,
dobro lub zło, które czynimy bliźnim.
Carlos Ruiz Zafón, Marina

Nic nie jest wieczne, ani dane raz na zawsze, każdy dzień, gdy
budzimy się razem, silni i zdrowi, pełni miłości, to dzień, którym należy się
cieszyć i który trzeba przeżywać najlepiej, jak się potrafi.
John Green, Szukając Alaski

Liczy się każda chwila, którą można spędzić z bliskimi - póki jeszcze
są tutaj. Za chwilę będzie za późno. Tak mało czasu zostało. Za mało, za mało
czasu, żeby z każdym porozmawiać, żeby odpowiedzieć na całą tę miłość, żeby
ogarnąć wszystkie te potrzeby, żeby zadbać o każdego, kto tego potrzebuje...
Małgorzata Musierowicz, Sprężyna

Przemijamy.
Stare
ustępuje
miejsca nowemu, w ten sposób świat
posuwa się naprzód. Ale pamiętajmy
o tych, którzy odchodzą-ta pamięć daje im
nieśmiertelność.
Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Pułapka
Nieśmiertelności

Czas, im bardziej jest pusty, tym szybciej płynie. Życie pozbawione
znaczenia przemyka obok, jak pociąg niezatrzymujący się na stacji.
Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru

Czas nie daje odpowiedzi, on tylko stawia kolejne pytania.
Krystyna Siesicka, - ?... - zapytał czas

A. Ł.

PIKNIK PATRIOTYCZNY NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI
W czwartek, 8 listopada na Kompleksie
Sportowym im. Jana Pawła II w Mogielnicy
odbył się Piknik Patriotyczny z okazji
100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Głównym inicjatorem i organizatorem
wydarzenia był Zespół Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego
w Mogielnicy.

Główny punkt spotkania stanowiła sportowa rywalizacja pod hasłem
„Mogielnica biega dla Niepodległej”. W zawodach chętnie wzięli
udział młodsi i starsi uczniowie gminnych szkół, a w biegu ulicznym
wystartowali również nauczyciele, goście z Białej Rawskiej, Burmistrz
Sławomir Chmielewski, ks. proboszcz Grzegorz Wolski oraz grupa
zaproszonych żołnierzy.

Dla wszystkich
uczestników pikniku
przygotowano gorącą
grochówkę
i pieczonego dzika.

Spotkanie uatrakcyjniły także
pokazy Straży Pożarnej, stoiska
edukacyjne służb mundurowych
wspólny taniec, a na zakończenie
mecz piłki nożnej Wojsko
Polskie - ZSO i Przyjaciele.
K. M.

„REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ”

POLSKA ZNOWU WOLNA!

9 listopada nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji
Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Rekord dla
Niepodległej”.
4-zwrotkowego

Polegała
hymnu

ona

na

wspólnym

narodowego

przez

zaśpiewaniu
uczniów

i nauczycieli przedszkoli oraz szkół w kraju i za granicą.
O godz. 11:11 zebraliśmy się na hali sportowej i wspólnym
śpiewem

uczciliśmy

sto

lat

wolności

naszej

Niepodległa Polska obchodzi swoje setne urodziny. Aby godnie
uczcić to niepowtarzalne święto, uczniowie i grono pedagogiczne
ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy przygotowali dla
mieszkańców gminy i miasta niezwykłe artystyczne widowisko
pod tytułem Ojczyzna wolna, wolna!

Ojczyzny.
S. J.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością – Burmistrz Gminy
i Miasta, Pan Sławomir Chmielewski, proboszcz tutejszej parafii,
ks. kanonik Grzegorz Wolski, dyrektorzy szkół podstawowych,
przedstawiciele Rady Gminy oraz Rady Powiatu, a także
reprezentanci służb mundurowych i nadleśnictwa.

Akademię

rozpoczęło

wspólne

wykonanie czterech zwrotek Mazurka
Dąbrowskiego.

Następnie

Pani

Dyrektor Jolanta Tomczyk powitała
zebranych i przekazała głos młodzieży.

Program artystyczny przedstawiony przez młodzież naszej szkoły
spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Wielu uczestników

Dostojny

polonez

nostalgiczny

nastrój.

w

wykonaniu

Okazał

się

licealistów
pięknym

przywołał

preludium

do

przedstawionej na scenie opowieści.

Organizatorzy przypomnieli trudną drogę Polaków do wolności
oraz sylwetki ludzi, którym ją zawdzięczamy. Pamiętali
o walczących ofiarnie żołnierzach, a także o cichych bohaterach –
rodzicach, nauczycielach, księżach – dzielnie stojących na straży
polskiej mowy i wiary w Boga, obrońcach naszej narodowej
tradycji.

imprezy

włączyło

się

do

wspólnego

wyrażających radość z odzyskanej wolności.

śpiewania

pieśni
E. M.

PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS, PÓTY NIE ZGINIE…
KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ!
Moja Ojczyzna, moja Polska,
Moja Ojczyzna to mój dom,
Którego strzeże Ojciec, Matka
I wiara od lat.

Moja Ojczyzna to historia,
Pamięć o poległych za nasz kraj,
Pamięć o tysiącach bohaterów
Niezłomnych jak stal!
(M. Brewczak)

(M. Brewczak)

Wszyscy znamy dokonania naszych przodków, szanujemy
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości wielu

ich upór w dążeniu do wolności, podziwiamy realizację marzenia

z nas skłania do wspomnień i refleksji. Warto jednak podkreślić,

o nowoczesnej, silnej i niezależnej Ojczyźnie. Jesteśmy wdzięczni

że to niezwykłe wydarzenie stanowi także niepowtarzalną okazję

za przekazane nam wartości – szacunek do historii i bohaterów

do radości oraz wspólnego świętowania ponad wszelkimi

narodowych, wiarę w Boga i w siłę człowieka, miłość do swej

podziałami.

ziemi, tradycji i języka polskiego. Dziękujemy politykom,
żołnierzom, księżom, nauczycielom, rodzicom!

Koncert prowadziły panie: Jolanta Tomczyk, Urszula

Uwierz, Polsko!
Naszej wiary nie zabraknie nam!
Żaden wróg
Nie zwycięży Boga w nas!

Tomala-Kujat, Maria Lenart, Anna Frasońska i Sylwia Janicka,
które zapowiadały występujących oraz przedstawiały historię

(M. Brewczak)

powstania kolejnych utworów.

Wieczorem 11 listopada 2018 r. dyrekcja oraz

grono

pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Kilińskiego w Mogielnicy zaprosili mieszkańców gminy na
wspaniałą imprezę – Koncert pieśni patriotycznych, w którym –
oprócz gospodarzy – wzięli udział: dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli, scholi dziecięcej,
a także przedstawiciele placówek publicznych w naszej gminie.

Patriotyczne śpiewanie zrodziło się z potrzeby serca…
Wyrosło ze wspomnień lat dzieciństwa i młodości, z tradycji
domu rodzinnego, z osobistych doświadczeń dziadków
i pradziadków. Jest w nim coś bardzo szczególnego, coś
prawdziwego i bliskiego – to poczucie więzi i jedności,
przywiązania i przynależności do Ojczyzny, za wolność której tak
wielu ofiarowało swoje życie.
(z przemówienia pani dyrektor)

Uczestnicy koncertu z zaangażowaniem zaśpiewali cztery
strofy Mazurka Dąbrowskiego, a następnie wykonali wybrane
przez siebie utwory. W różnorodnym programie można było
odnaleźć wiele popularnych pieśni bliskich sercu każdego z nas:

8. O, MÓJ ROZMARYNIE – NAUCZYCIELE PSP BOROWE,
9. WOJENKO, WOJENKO – STOWARZYSZENIE
PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI,
10. MY, PIERWSZA BRYGADA – URZĄD GMINY I MIASTA
MOGIELNICA,
1. KOCHAM WOLNOŚĆ – SCHOLA PARAFIALNA
„ROZŚPIEWANE FLORIANKI” POD OPIEKĄ SIÓSTR
PASJONISTEK,
2. HYMN HARCERSKI – NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE,
RODZICE Z NSP
W KOZIETUŁACH,
3. JEDZIE, JEDZIE NA KASZTANCE/PIEŚŃ O WODZU
MIŁYM – UCZNIOWIE ZSO W MOGIELNICY,
4. JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH – UCZNIOWIE PSP
NR 2 W MOGIELNICY,
5. OJCZYZNO MA – UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE PSP W
MICHAŁOWICACH,
6. BIAŁY KRZYŻ – ORKIESTRA DĘTA I SOLISTKI,
7. PIERWSZA KADROWA – SŁUŻBY MUNDUROWE:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Z TERENU GMINY
MOGIELNICA, PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA,
POLICJANCI,

11. SERCE W PLECAKU – UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE
PSP WBRZOSTOWCU,
12. HEJ, HEJ UŁANI – NAUCZYCIELE PSP NR2 W
MOGIELNICY,
13. ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ – KINGA
GÓRECKA – ABSOLWENTKA ZSO W MOGIELNICY,
14. MASZERUJĄ STRZELCY/SZARA PIECHOTA –
ORKIESTRA DĘTA
Z MOGIELNICY,15. ROGATYWKA – NAUCZYCIELE ZSO
IM. JANA KILIŃSKIEGO W MOGIELNICY.

IV EDYCJA 26-28.10.2018 r.

Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje.
Pieśń ujdzie cało.
(A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod)

Impreza

zgromadziła

kilkupokoleniową

publiczność,

która ze wzruszeniem odśpiewała wszystkie pieśni. Wspaniała
inicjatywa ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy zasłużyła na
uznanie. Dziękujemy pani Annie Frasońskiej – głównemu
koordynatorowi imprezy oraz dyrekcji szkoły – p.

Jolancie

Tomczyk, p. Urszuli Tomali-Kujat, p. Annie Łukaszczyk
i nauczycielom za współpracę.
Wspólne śpiewanie dla Niepodległej zakończyła Dyrektor
ZSO – p. Jolanta Tomczyk. Dziękując wszystkim za wieczór
spędzony w prawdziwie patriotycznym nastroju, wyraziła
nadzieję na podobne spotkanie w przyszłym roku.
ah, em

