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Szkolne Halo
Bielą się pola, oj bielą,
Zasnęły krzewy i zioła
Pod miękką śniegu
pościelą...
Biała pustynia dokoła.

Adam Asnyk

Ferie tuż, tuż!
Powoli zbliża się koniec I semestru i nierozerwalnie związane z tym
wydarzeniem zimowe ferie. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na ten wolny od
szkolnych obowiązków czas wypoczynku, zabawy i wyjazdów w różne zakątki Polski
i nie tylko. Wielu z nas zasłużyło na ten relaks rzetelnie i ciężko pracując przez
minione miesiące. Są też niestety i tacy, którzy jeszcze nie całkiem zdążyli wdrożyć
się w szkolny rytm pracy - i dla nich zbliżające się ferie (oraz oceny uzyskane na
koniec semestru ... ) być może staną się okazją do zebrania sił i chęci włączenia się
w edukacyjne obowiązki.

1|Strona

Za nami pięć miesięcy szkolnego życia. Miesięcy wypełnionych nauką, ale
też wspólnymi wycieczkami, dyskotekami, imprezami szkolnymi i klasowymi. Wielu
zbliżyło się do wyznaczonego celu - za kilka miesięcy naszych maturzystów
i uczniów klas 3 gimnazjum czeka prawdziwy sprawdzian wiedzy i umiejętności.
Kto rozsądnie wykorzystał miniony czas, z pewnością ma poczucie, że dobrze
zasłużył na ten dwutygodniowy relaks. Inni mają jeszcze czas, by nadrobić
ewentualne zaległości, przygotować do wyzwań, jakie przyniesie drugi semestr roku
szkolnego 2015/16.
Przed nami ferie - doskonała okazja, by naładować nasze wyczerpane już
nieco akumulatory. Bo trzeba przyznać, że to był naprawdę owocny okres życia
naszej szkolnej społeczności, obfitujący w wiele różnorodnych wydarzeń,
o niezwykle zróżnicowanym charakterze. Ci wszyscy, którzy przyczynili się do tego,
że mamy wciąż dylemat, jaki materiał wybrać do naszej szkolnej gazetki - mogą być
z siebie dumni. Apele, akademie, środowiskowe imprezy okolicznościowe, próbne
egzaminy gimnazjalne i maturalne, wycieczki, warte obejrzenia wydarzenia
kulturalne - było tego tak dużo, że materiału wystarczyłoby na kilka dodatkowym
numerów. Wierzymy też, że Wasze zaangażowanie w redagowanie Szkolnego Halo
będzie w następnym semestrze jeszcze większe.
Zatem - koniec semestru tuż, tuż. Ferie zaglądają już w nasze szkolne
progi, widać je i słychać w naszych szkolnych salach, na korytarzach. Niemal
całkowicie zdominowały nasze rozmowy, plany i oczekiwania. Zanim jednak przyjdą
- naszych tegorocznych Maturzystów czeka wyjątkowa uroczystość Bal
Studniówkowy, do którego przygotowują się i uczniowie klas trzecich naszego
Liceum wraz z Wychowawczyniami, i drugoklasiści szykujący na tę okazję
prawdziwie magiczną dekorację. Życzymy im owocnej pracy i udanej zabawy! Zaraz
po feriach postaramy się przygotować gorącą relację z tego niesamowitego
wydarzenia - zadbamy nie tylko o informacje na temat programu artystycznego, ale
postaramy się też o ciekawe zdjęcia, które pozwolą nam trochę tegorocznych
Maturzystów i ich Gości podpatrzeć w trakcie wspólnej zabawy.
Dziękując wszystkim za wspólną prace w tym pierwszym, mijającym już
powoli semestrze, życzymy wszystkim udanego wypoczynku, przede wszystkim
Dyrekcji, która tak wspierała wszelkie nasze szkolne przedsięwzięcia - p. Dyrektor
Jolancie Tomczyk, p. Dyrektor Annie Łukaszczyk, p. Dyrektor Urszuli Tomali Kujat, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi. Wszystkim Uczniom
naszej szkoły życzymy radosnych i bezpiecznych ferii, żebyśmy za dwa tygodnie
spotkali się pełni pozytywnych wrażeń, bezcennych wspomnień i mnóstwa sił oraz
energii niezbędnych w dalszej wspólnej pracy.
Redakcja Szkolnego Halo

FERIE ZIMOWE JUŻ WKRÓTCE!!!
PAMIĘTAJMY JEDNAK, BY SPĘDZIĆ JE BEZPIECZNIE!!!

Ferie

zimowe to dla nas wymarzony czas
odpoczynku na świeżym powietrzu! Można
wtedy pojeździć na nartach, sankach, łyżwach
czy zrobić kulig. Za oknem śnieg, więc aura
sprzyja zabawie, jednakże nie wolno nam
zapominać
o
podstawowych
zasadach
bezpieczeństwa, które obowiązują zarówno
podczas wyjazdów zimowych, jak i spędzania
tego czasu w miejscu zamieszkania.
Policjanci z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego
przypominają, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek
i ostrożność! Zachowując je, możemy nacieszyć się zimową aurą oraz
spędzić ferie bezpiecznie.
Oto kilka ważnych zasad:
Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do
pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego
organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze
warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca
bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów
komunikacyjnych; najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na
górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne
przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
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Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie
zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny
sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz;
Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż
wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla
innych osób;
Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia,
stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu.
W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu,
powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która
usunie niebezpieczeństwo;
Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie
może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z
twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to
do obrażeń ciała;
Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk.
Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych
zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp.
Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki
łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas
jazdy; nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to
skończyć tragicznie;
Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich
wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub
telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej
osobie.
źródło: http://www.policja.pl

(red)

Klasy pierwsze gimnazjum
w Muzeum Techniki

Przemierzaliśmy sale pełne niezwykłych eksponatów. Każdy
z nich zawierał w sobie odrębną historię, którą w interesujący
sposób przybliżali nam nasi przewodnicy.

W dniu 8 grudnia 2015r. klasy

I tak oto dowiedzieliśmy
się wiele o rozwoju telefonii od wynalazku G. Bella i
ręcznych central telefonicznych
do współczesnych telefonów
przewodowych. Podziwialiśmy
telegrafy Morse'a i Hughesa
oraz
najstarsze
polskie
odbiorniki telewizyjne. W kolejnej sali poznaliśmy historię maszyn
cyfrowych
polskiej
i zachodniej
konstrukcji
oraz
z ogromnym
zaciekawieniem śledziliśmy
zmiany
jakie
zaszły
w technice komputerowej.

pierwsze
gimnazjum
wraz
z wychowawcami: panią Dorotą Krynicką, panią Ewą Ścisłowską
i panią Agnieszką Łagodą odbyły podróż w pasjonujący świat
techniki- celem wyjazdu było muzeum mieszczące się w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie.

W
sali
gospodarstwa
domowego
przyjrzeliśmy
się Marysi- pierwszej pralce

W ciągu 60 lat swojej działalności Muzeum Techniki
zgromadziło wiele cennych eksponatów, przede wszystkim: kolekcję
motocykli ze słynnym "Sokołem", kolekcję odbiorników radiowych głównie pochodzących z krajowej produkcji, kolekcję instrumentów
geodezyjnych, przyrządów techniki biurowej czy mechanizmów
grających. Niektóre z tych kolekcji są największe w kraju.
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mechanicznej
polskiej
konstrukcji, pochodzącej z lat 30tych XX wieku oraz nieco
młodszej Frani- z lat 50-tych!
Znajdowały się tam także
zabytkowe
balie,
tary,
wyżymaczki, a także magle i
żelazka - na duszę i na węgiel
drzewny.

Przechodząc przez korytarz górniczy, poznaliśmy sposoby
urabiania skał oraz przyjrzeliśmy się dawnym i współczesnym
narzędziom górniczym, zabytkowym lampom oraz środkom
transportu.

tysięcy
figur,
wykonana
przez
warszawską
Mikromodelarstwa i Historii Wojskowej.

Pracownię

Z ogromnym zainteresowaniem młodzieży
spotkały się zabytki
motoryzacji- bicykle,
motocykle, samochody
oraz
modele
lokomotyw,
statków,
okrętów i samolotów.
W
astronomicznej
i astronautycznej części
ekspozycji obejrzeliśmy
teleskopy pochodzące
z XIX i XX wieku oraz
modele
statków
kosmicznych Sputnik,
kabin
załogowych
Apollo,
lądownika
księżycowego LM i promu
kosmiczny Columbia.
Duże
wrażenie
wywarła na nas diorama
bitwy
pod
Waterloo
(1815 r.),
licząca
35
metrów
kwadratowych
i składająca się blisko z 8
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Wizyta w Muzeum Techniki i Przemysłu była niemal jak
podróż w czasie. Podróż, która uświadomiła nam, jak szybko rozwija
się technologia i jak z pokolenia na pokolenie zmienia się świat
otaczających nas przedmiotów- telefonów, komputerów, pojazdów…
Nie ulega zatem wątpliwości, że pobyt w muzeum był niezwykle
cennym doświadczeniem.
Dodatkową atrakcję wycieczki stanowił seans filmowy
w kinie w Jankach. Ponieważ był to wyjazd mikołajkowy,
wybraliśmy film pt. „Listy do M. 2”, który nas zarówno rozbawił, jak
i wzruszył. Poczuliśmy też aurę zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia.
Wychowawcy klas pierwszych gimnazjum

Wycieczka klas pierwszych
liceum

odświeżają i przygotowują do meczu. Zajrzeliśmy do lóż i stref VIP.
Dowiedzieliśmy się, że stadion został otwarty 29.01.2012r. z okazji
zbliżających się Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012.

W

dniu 8 grudnia 2015r. odbyła się
wycieczka klas pierwszych liceum do
Warszawy. Uczniami opiekowały się panie:
Dagmara Janicka, Agnieszka Cebula oraz
Iwona Chmielewska. Naszym pierwszym
punktem wycieczki było Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Od przewodników dowiedzieliśmy się, że tego typu placówka jest
jedną z najstarszych w Europie i funkcjonuje od 1952r. Zbiór
obejmuje ponad 46 tys.

różnych eksponatów, w tym: trofeów
dyplomów, strojów i sprzętu sportowego.
Po
zwiedzeniu
naprawdę
ciekawego muzeum udaliśmy
się w dalszą drogę. Następnym
punktem
wycieczki
było
zwiedzenie
Stadionu
Narodowego
trasą
ekskluzywną, co oznaczało, że
zobaczyliśmy miejsca gdzie
sportowcy przebierają się,
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sportowych,

medali,

Po zwiedzeniu stadionu udaliśmy do Centrum Janki- na
posiłek i seans filmowy. Mieliśmy możliwość wyboru z dwóch opcjipierwszym filmem były " Igrzyska Śmierci : Kosogłos cz. II ". Jest to
film na podstawie powieści Suzanne Collins pt. " Kosogłos". Film
opowiada
o
walce
Katniss
Everdeen
i
przywódcy Dystryktu 13
przeciwko Kapitolowi.
"Igrzyska Śmierci " to
ogólnoświatowej klasy
film pokazujący, że dla
ważnej
sprawy
powinnyśmy
oddać
własne szczęście, a nawet życie.

Drugą propozycją był film "Listy do M 2 " . Jest to polska
komedia romantyczna wyreżyserowana przez Macieja Dejczera,
kontynuacja filmu Mitji Okorn " Listy do M". Film opowiada
o problemach, z którymi borykają się bohaterowie przed Wigilią
Bożego Narodzenia. Na ekranie pojawia się min. Maciej Sthur,
Tomasz Karolak czy aktorka młodego pokolenia, Julia Wróblewska.
Dzięki tak różnorodnemu programowi, każdy z nas mógł
znaleźć coś dla siebie. Wróciliśmy zadowoleni i gotowi na nowe
wrażenia.
Uczniowie klas pierwszych LO

Wycieczka klas drugich liceum
Dnia

16 grudnia 2015 roku
klasy drugie liceum wraz
z wychowawcami wybrały się
na mikołajkową wycieczkę do
Warszawy.
Z
Mogielnicy
wyruszyliśmy przed godziną 9
rano. Pierwszym punktem
naszej wycieczki było Muzeum
Historii
Żydów
Polskich
POLIN. Spędziliśmy tam dwie
godziny, podziwiając ciekawe
wystawy i ucząc się o historii, kulturze, religii i dziejach polskich
Żydów.
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Po wizycie w muzeum udaliśmy
Rozegraliśmy tam zacięte, klasowe pojedynki.

się

do

kręgielni.

Po wyczerpujących rozgrywkach poszliśmy na seans do kina.
Mieliśmy do wyboru dwa filmy: "Listy do M 2" lub "Most szpiegów".
Po udanych seansach powróciliśmy do autokaru, którym
w godzinach wieczornych, zmęczeni, ale pełni wrażeń, dotarliśmy
do Mogielnicy. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała! Liczymy
na więcej tak udanych wyjazdów!
Uczniowie klas drugich :)

Klasy trzecie gimnazjum
w Muzeum Historii Żydów
Polskich
14

grudnia w słoneczny dzień uczniowie klas trzecich
gimnazjum pod opieką wychowawców: p. Lidii Kosatki, p. Katarzyny
Frączak Bartuszek, p. Aleksandry Jakubiak i p. Beaty Kotlarz udali
się na wycieczkę do Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Muzeum POLIN jest punktem odniesienia dla wszystkich
zainteresowanych dziedzictwem Żydów polskich oraz znakiem
dokonującego się przełomu we wzajemnych stosunkach Polaków i
Żydów. Sto tysięcy Żydów przyjeżdżających corocznie do Polski
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znajdzie w nim najważniejsze informacje, które pozwolą im
świadomie kształtować własne plany podróży do miejsc rodzimej
historii. Istnienie muzeum ma za zadanie wspomóc rozwój
tożsamości żydowskiej wśród odradzającej się wspólnoty Żydów
polskich, a jednym z jego zadań jest wspieranie inicjatyw lokalnych
i ogólnokrajowych
, podejmowanych
w demokratycznej
Polsce, aby na
nowo przemyśleć
doświadczenie
współżycia
obu
społeczności.
Program muzeum
jest swego rodzaju
punktem wyjścia
dla debat zarówno
na temat jasnych, jak i ciemnych kart polsko - żydowskiej
przeszłości. Daje ogólną orientację, wyznacza kierunki, zachęca do
samodzielnej eksploracji rzadko odwiedzanych miejsc.
Muzeum POLIN jest jednak nade wszystko miejscem
spotkań ludzi, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną
kulturę żydowską, chcą zmierzyć się ze stereotypami i ograniczyć
zjawiska zagrażające współczesnemu światu, takie jak ksenofobia
i nacjonalistyczne uprzedzenia. W tym sensie jest to miejsce dla
wszystkich, promieniujące ideami otwartości, tolerancji i prawdy.
Nie ulega również wątpliwości, że jest to jednocześnie jedno
z najnowocześniejszych muzeów w Warszawie, które daje
zwiedzającym okazję nie tylko do biernego oglądania
zgromadzonych
eksponatów,
ale
również
interaktywnego
uczestniczenia w procesie zdobywania wiedzy i nowych

doświadczeń. Trzeba
przyznać,
że
nasi
uczniowie
bardzo
chętnie korzystali z tej
możliwości,
dzięki
czemu pobyt w tym
muzeum okazał się
nowym i atrakcyjnym
doświadczeniem.

• W „Listach do M. 2” reżyser Maciej Dejczer przedstawia nam
dalszą historię doskonale znanych z pierwszej części bohaterów.
Minęły cztery lata, życie większości z nich się pokomplikowało.
Oczywiście pojawiły się nowe postacie, które wprowadzają powiew
świeżości. Podobnie jak w pierwszej części – przyszła Wigilia
i znowu pojawiły się problemy do rozwiązania w jeden dzień i noc.
Dużo mądrego śmiechu, zaskakujących wzruszeń, ludzkie tragedie
i siła miłości - tak w skrócie można by podsumować nasze wrażenia
po tym seansie;

Zwiedzanie Muzeum zajęło nam nieco ponad dwie godziny,
w tym czasie dowiedzieliśmy się od pani przewodnik wielu
interesujących
rzeczy, dotyczących nie tylko historii Żydów
polskich, ale również historii Polski i naszych wspólnych relacji.

"Kosogłos. Część 2" jest zapisem desperackiej, momentami
beznadziejnej walki o samostanowienie, o własne "Ja". To nie jest
widowisko o tym, jak rebelianci odbijają Kapitol z rąk
uprzywilejowanego "jednego procenta". Nie ma tu wielkich scen
batalistycznych, imponującego rozmachem szturmu Walczących
o Słuszną Sprawę. Obraz Francisa Lawrence'a to prawdopodobnie
najskromniejsza, ale też najbardziej cyniczna i gorzka część "Igrzysk
śmierci". Porusza bowiem niezwykle istotne tematy - prawa do
wolności, odpowiedzialności, uprawnień władzy i praw zwykłych
obywateli. Zostawiła nas z dziwnym poczuciem niezwykłego
zagmatwania świata wielkiej polityki, władzy i jej przywilejów.

Największe wrażenie zrobiła na nas niewątpliwie ta cześć
ekspozycji, która dotyczyła wydarzeń związanych z okresem drugiej
wojny światowej i Holokaustem. Powstanie w getcie warszawskim,
hitlerowskie,
niemieckie
obozy zagłady, dramat
setek tysięcy niewinnych
ofiar - nie tylko Żydów, ale
też
Polaków
i przedstawicieli
wielu
innych
europejskich
narodów wywarły na nas
wstrząsające wrażenie, pod
wpływem
którego
pozostawaliśmy
jeszcze
długo po opuszczeniu muzeum.
Dodatkową atrakcję wycieczki stanowiła wizyta w kinie.
Spośród bogatej i różnorodnej oferty uczniowie wybrali dwa filmy:
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Dzięki tak zróżnicowanemu programowi, każdy podczas tej
wycieczki znalazł coś dla siebie i wszyscy wróciliśmy z niej
zadowoleni i pełni wrażeń. Mikołajkową wyprawę do stolicy możemy
uznać za wyjątkowo owocną, udaną i pełną różnorodnych wrażeń,
nie tylko czystko rozrywkowych, ale i edukacyjnych,
wychowawczych, wartościowych.

Wychowawcy klas trzecich gimnazjum

Bo ta jedna noc odmieniła cały
świat...
Jest

taki dzień w roku, przy
którym inne bledną... niezwykły,
przepełniony wzajemną życzliwością
i serdecznością
- dzień Bożego
Narodzenia.
Jak co roku, z tej właśnie okazji,
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Mogielnicy odbyły się tradycyjne
Jasełka. Uroczystość o charakterze
środowiskowym rozpoczęła p. Dyrektor
Jolanta Tomczyk, witając serdecznie
wszystkich, którzy w tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas swoją
obecnością - burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica p. dr.
Sławomira Chmielewskiego,
przewodniczącego
Rady
Miejskiej p. Jana Tkaczyka,
ks.
Proboszcza
Henryka
Trzaskowskiego,
ks.
dr.
Mariana
Walencieja,
przewodniczącego
Rady
Rodziców
naszej
szkoły
p. Roberta
Krawczyka,
dyrektorów zaprzyjaźnionych
szkół
nauczyciele,
emerytowanych
nauczycieli
i mieszkańców
naszego
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miasta. Szczególnie ciepłe słowa
skierowała p. Dyrektor w stronę
nauczycieli ZSO w Mogielnicy,
pracowników administracji oraz
uczniów naszej szkoły.
Ideą
przewodnią
tegorocznego
spektaklu
było
przypomnienie nam wszystkim,
jakie tak naprawdę znaczenie
mają te wyjątkowe Święta.
Przytłoczeni
codziennymi
problemami,
kłopotami
związanymi z wykonywaną pracą,
prowadzeniem
domu
i wychowywaniem dzieci, zawsze z
zegarkiem w ręku kontrolujemy

czas dbając, by o niczym nie
zapomnieć,
niczego
nie
przegapić, nie spóźnić się... W związku ze zbliżającymi się Świętami
obowiązków przybywa i tyle pilnych spraw trzeba koniecznie
pozałatwiać. Zaabsorbowani tym wszystkim, zdarza się, iż
zapominamy, co tak naprawdę jest w te dni najważniejsze - nie
prezenty i życzenia, nawet nie wspólna wigilijna kolacja - ale
wewnętrzna przemiana, jaka dokonuje się w człowieku, gdy w jego

życie wkracza Chrystus.
Dlatego
właśnie
z hałaśliwego
centrum
handlowego, w którym
świąteczne
zakupy
przysłaniały
znaczenie
tych
Świąt,
mocą
wyobraźni przenieśliśmy
się do Betlejem, miejsca,
w którym ponad dwa
tysiące lat temu wszystko się zaczęło...
Zatłoczony market, półki pełne atrakcyjnych towarów,
sklepowy gwar, natarczywe reklamy - tak wyglądają przygotowania
do Świąt wielu polskich rodzin.
Tak wygląda czasami całe nasze
życie, skoncentrowane na rzeczach
materialnych, pogoni za nowymi
gadżetami,
pełne
pośpiechu
i hałasu. Życie, w którym ulegamy
tanim pokusom i chcemy, żeby
było kolorowo, łatwo i przede
wszystkim przyjemnie. Życie,
w którym
kierujemy
się
próżnością, pychą, nadmiernym
poczuciem własnej wartości.
I w
taką właśnie
rzeczywistość,
nasze
szkolne
Jasełka wnoszą pomysł, że może
być inaczej. Są na tym świecie wartości dużo cenniejsze i bardziej
wartościowe, a poznać je, dostrzec i zrozumieć możemy właśnie
w ubogiej stajence...
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Podjęcie
decyzji
w którą stronę iść i jakim
wartościom
przyznać
w naszym
życiu
pierwszeństwo - nie jest
łatwe. Wyboru każdy z nas
musi
dokonać
sam.
Podczas
tegorocznych
Jasełek pomagali nam
w tym uczniowie naszego
liceum i gimnazjum, wcielając się w różne życiowe role biznesmena, zapracowanych rodziców, dzieci, a nawet kibica
sportowego. Przez scenę, która dzięki niezwykle dopracowanej
scenografii pozwalała nam przenosić się z bohaterami
w wykreowany - chociaż tak prawdziwy - świat, przeszedł Herod,
przybyli Aniołowie,
Diabeł, a także
sama
Śmierć.
W stajence,
otoczonej żywymi
zwierzątkami
odpoczęli
Józef
i Maryja, troskliwie
tuląca Dzieciątko.
Uroczystą
atmosferę pomogły
stworzyć
kolędy
i pastorałki w wykonaniu szkolnego chóru i jego solistów. Jeden
z utworów wspólnie z uczniami wykonali również nauczyciele naszej
szkoły. Momentem finałowym przedstawienia było wręczenie
p. Dyrektor Jolancie Tomczyk świecy symbolizującej Jezusa -

Światłość Prawdziwą, by swoim światłem oświeciła wigilijny stół
i siedzących wokół niego nauczycieli, pracowników szkoły oraz
zaproszonych gości, przypominając o tych wartościach, które w tym
szczególnym dniu powinny być najważniejsze.
Tradycją stało
się już rozstrzyganie
podczas
tego
świątecznego
spotkania całej naszej
szkolnej społeczności
konkursu
na
najładniejszą szopkę
bożonarodzeniową.
Pani dyrektor Jolanta
Tomczyk pogratulowała wszystkim uczestnikom, a następnie
wręczyła nagrody książkowe. Tegorocznymi laureatami zostali:
miejsce pierwsze- Karolina Biernat, Patrycja Frączyk oraz Anna
Sułek; miejsce drugie- Zofia Kosatka; miejsce trzecie- Gabriela
Dowbów i Karina Borowska oraz Aleksandra Cwajda, Małgorzata
Kowalski i Aleksandra Małkowska.
Na zakończenie tego wyjątkowego dnia Pani Dyrektor
Jolanta Tomczyk serdecznie podziękowała uczniom, którzy
występowali w Jasełkach oraz nauczycielom odpowiedzialnym za
przygotowanie tego artystycznego przedsięwzięcia: p. Katarzynie
Frączak - Bartuszek, p. Beacie Kotlarz, p. Lidii Kosatce,
p. Aleksandrze Jakubiak, p. Annie Woźnicy, p. Dagmarze Janickiej,
p. Wiolecie Oziemskiej, p. Agnieszce Kłujszo- Juścikowskiej,
p. Marioli Kuźmie oraz p. Januszowi Dudzińskiemu za użyczenie
przepięknych gołębi. Następnie głos zabrali zaproszeni goście Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica p. dr Sławomir Chmielewski
oraz ks. Proboszcz Henryk Trzaskowski, którzy bardzo wysoko
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ocenili występ naszych uczniów, biorąc pod uwagę zarówno względy
artystyczne, jak i sens
przekazanych treści,
a także
przekazali
życzenia świąteczne
i noworoczne
dla
wszystkim obecnym
uczestnikom
i przybyłym gościom.
Nasze szkolne
Jasełka zakończyliśmy
wspólnym odśpiewaniem kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”,
a następnie zaproszeni Goście i wszyscy pracownicy szkoły udali się
na tradycyjne spotkanie wigilijne.
Wszystkim nam jednak
jeszcze długo brzmiały życzenia
złożone podczas spektaklu przez
uczniów: Byśmy w codziennym
życiu zawsze potrafili oddzielać
światło od ciemności, a dobro od
zła. Byśmy mieli siłę, by wybierać
dobro. Byśmy umieli przebaczać
i przepraszać.
Uczyć
się
bezinteresowności na co dzień.
Ciągle przyglądać się niebu.
By zawsze świeciła nam
Betlejemska
Gwiazda,
będąc
naszym
znakiem,
celem
i drogowskazem. (KFB)

WARTO PRZECZYTAĆ
Metro 2033-Dmitry Glukhovsky
„SŁOŃCE
NA
TWARZY,
ŚWIEŻE
POWIETRZE W PŁUCACH, TRAWA POD
STOPAMI…SŁYSZAŁEM
O
TAKICH
RZECZACH. ŻYJĘ W ŚWIECIE BEZ NICH, W
ŚWIECIE POD ZIEMIĄ. NIE PAMIĘTAM
ŻYCIA
SPRZED
WYBUCHU.
BYŁEM
CHŁOPCEM, KIEDY MNIE OCALILI. CZY TE
RZECZY MOGĄ WRÓCIĆ? TAKĄ MAM
NADZIEJĘ.
LECZ
TERAZ…JEDYNE,
CZEGO SIĘ BOJĘ, TO PRZYSZŁOŚĆ.”
Rok 2033. W wyniku konfliktu
nuklearnego świat uległ zagładzie.
Ocaleli tylko ci, którzy schronili się w moskiewskim metrze,
które dzięki swojej konstrukcji stało się prawdopodobnie
ostatnim przyczółkiem ludzkości. Ludzie próbują żyć tak jak
przed katastrofą. Tworzą państewka spajane wspólną ideologią
czy religią. Zawierają sojusze, toczą wojny. WOGN to
najbardziej wysunięta na północ zamieszkała stacja. Do tej
pory
bezpieczna,
ale
pojawiło
się
śmiertelne
niebezpieczeństwo. Artem, młody mężczyzna z WOGN-u
otrzymuje zadanie: musi przedostać się do legendarnej stacji
Polis
i
ostrzec
mieszkających
tam
ludzi
przed
niebezpieczeństwem. Od niego może zależeć nie tylko
przyszłość WOGN-u, ale także całej ocalałej ludzkości…
Patryk Sułek klasa II C LO
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Opowieści z Moulin du Bruit -William
Wharton
Jeśli lubicie pełne ciepła i humoru
opowieści o życiu rodzinnym, to jest to
książka dla was. Wharton stworzył
niezwykle barwną opowieść o rodzinie,
która zmęczona życiem w wielkim
mieście, postanawia przenieść się na
wieś.
Zupełnie
nieoczekiwanie
bohaterowie stają się właścicielami
starego młyna. Jak poradzą sobie z zaadaptowaniem go na
potrzeby dużej rodziny? Czy będą zadowoleni ze swojego
nowego życia? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, koniecznie
przeczytajcie Opowieści z Moulin du Bruit.
Dzikuska- Ireny Zarzyckiej to
urocza
historia
miłości,
tej
pierwszej i prawdziwej, która
przybiera różne oblicza. Główną
bohaterką jest Ita Kruszyńska,
piękna młoda dziewczyna, niestety
osierocona
przez
matkę
i zaniedbana przez ojca wyrasta na
prawdziwą dzikuskę. Jak z jej
wychowaniem
poradzi
sobie
przystojny nauczyciel? Książka ma
dużo uroku, dzięki niej można
przenieść się w czasy, kiedy życie
wyglądało zupełnie inaczej.
(red)

WARTO OBEJRZEĆ
KRAMPUS nie jest ani bardzo brutalny, ani specjalnie
przerażający. Postaci pociągnięte są grubą kreską, zaś relacje
między
nimi
naszkicowano
schematycznie. Nadal jest to
jednak film nakręcony raczej
z potrzeby serca niż portfela,
z niezłymi
aktorami
(Scott,
Ferrell, Koechner) potrafiącymi
zadbać o to, by publiczność
troszczyła się o ich bohaterów.
Jeśli od "Tego wspaniałego życia"
wolicie "Miasteczko Halloween"
i "Rare Exports", "Krampus" to
prezent
dla
Was.
Wszak
w bożonarodzeniowym jadłospisie
oprócz słodkiej kutii nie może też
zabraknąć
pikantnego
barszczyku
z
uszkami.
W filmie Michaela Dougherty'ego Krampusa sprowadza na
ziemię 12-letni Max (znany z "Szefa"Emjay Anthony). Chłopiec
stracił wiarę w ducha Bożego Narodzenia i w przypływie złości
podarł list do świętego Mikołaja. Następnego dnia okolicę
nawiedza potężna śnieżyca, która zrywa linie wysokiego
napięcia. Wkrótce w niewyjaśnionych okolicznościach znikają
wszyscy sąsiedzi, a domostwo Maksa zaczynają oblegać m.in.
agresywne piernikowe ludziki, elfy z piekła rodem, krwiożerczy
pluszowy miś i upiorny aniołek z przerośniętym uzębieniem.
Członkowie dysfunkcyjnej familii, którzy do tej pory czerpali
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frajdę z zatruwania sobie
nawzajem życia, będą
musieli zewrzeć szeregi w
obliczu zagrożenia. Stąd
już tylko krok, by na
nowo odkryli magię świąt
i potęgę
rodzinnych
wartości.
MOST SZPIEGÓW. Najnowszy film Stevena Spielberga,
thriller szpiegowski, którego akcja rozgrywa się w okresie
zimnej wojny przełomu lat 50-tych
i 60-tych XX wieku. Amerykański
prawnik zostaje wysłany przez CIA
do Berlina Wschodniego, by
pomóc
w uwolnieniu
przetrzymywanego tam pilota
wojskowego. W rolach głównych:
dwukrotny laureat Oscara Tom
Hanks
(”Filadelfia”,
”Forrest
Gump”), nominowana do Oscara
Amy
Ryan
(”Gdzie
jesteś
Amando?”, ”Wojna światów”),
nominowany do Oscara Alan Alda
(”Aviator”, serial TV ”MASH”) i Mark Rylance (”Kochanice
króla”, ”Anonimus”).
Jakub Orlik klasa II C LO

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

To był dzień pełen wytężonej pracy, ale też pozytywnych emocji.
Zobaczcie sami- oto fotoreportaż.

10 stycznia 2016 roku
W siedzibie fundacji Wielkiej

To

już 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
w który, jak co roku, zaangażowali się uczniowie, absolwenci
i nauczyciele z naszej szkoły. Funkcję szefa sztabu WOŚP
w Mogielnicy pełniła p. Agnieszka Kłujszo - Juścikowska, która
z ogromną energią pokierowała całym przedsięwzięciem.
Wolontariuszami
byli
uczniowie
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących i Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy,
a ich pracę wspierali nauczyciele: p. dyrektor Urszula Tomala –
Kujat, p. A. Łagoda, p. J. Pawłowska, p. L. Kosatka, p. A. Frasońska,
p. N. Załucka, p. K. Frączak – Bartuszek, p. P. Kowalski z ZSO oraz
p. M. Katus, W. Fatek, E. Łaski, A. Klimek – Dudzińska ze szkół
podstawowych.
Tegoroczna kwesta okazała się rekordowa. Sztab
w Mogielnicy zgromadził niebotyczną kwotę 28.539,99 złotych!
Mieszkańcy naszego miasta, gminy i okolic wykazali się niezwykłą
serdecznością i hojnością, wspierając zakup urządzeń medycznych
dla oddziałów pediatrycznych oraz pomagając zapewnić godną
opiekę lekarską osobom starszym.
Zwieńczeniem działań sztabu był Koncert Finałowy, na
którym wystąpiła utalentowana młodzież naszej szkoły, podopieczni
Stowarzyszenia Przyszłość Naszych Dzieci oraz Zespół Refleks. Dużo
emocji wzbudziła licytacja prac wykonanych przez uczniów oraz
nauczycieli, które cieszyły się dużym powodzeniem i wzbogaciły
konto sztabu.
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Orkiestry Świątecznej
Pomocy Gabrysia z Agatą
przygotowują identyfikatory
dla naszego sztabu

Spotkanie
organizacyjne wolontariuszy
Składanie puszek
Basia nakleja banderole na
puszki

Wolontariusze umawiają się na kwestę

Gotowi do kwesty

Próba przed koncertem
W sztabie praca wre wszyscy są ciekawi jakie sumy są w ich puszkach
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Konferansjerkę poprowadziły Żaneta z Brygidą

Zosia z
Maksem- duet
na cztery ręce

Wiktoria
zagrała na
gitarze

Miłosz zagrał na keyboardzie

Agata, Daria i Kuba zagrali na gitarach
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… na której kupował również Pan
Burmistrz

Gościnnie
wystąpił
zespół
Refleks

Arek zagrał na trąbce i keyboardzie

Licytacja…

Tekst: AKJ, AŁ
Fot. Krzysztof Bartuszek, Grzegorz Łagoda
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