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SZKOLNE HALO

Drodzy Czytelnicy!
Tegoroczna wiosna długo kazała na siebie czekać, a kiedy wreszcie
nadeszła, powitała nas niezwykle zmienną pogodą Kapryśnica!
Powitaliśmy ją jednak z wielką radością! Przyniosła bowiem
ze sobą długie jasne dni, magiczne odcienie zieleni, zapach fiołków
i wesoły śpiew ptaków. Przypomniała o świętach, imprezach szkolnych
i
środowiskowych,
a
także
o
planowanych
wyjazdach
w gronie koleżanek i kolegów.
Minione miesiące w naszej szkole obfitowały w wiele niezapomnianych
wydarzeń, wśród których warto wymienić Bal Studniówkowy, Wieczornicę
Papieską czy Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego.
Wychowawcy zadbali o rozwój intelektualny i fizyczny swoich
wychowanków, organizując ciekawe wycieczki na spektakle teatralne,
wystawy malarskie i naukowe, jak również na wybrane
przez młodzież seanse filmowe i zajęcia w kręgielni.
Samorząd Uczniowski pamiętał, że
każdemu z nas przyda się trochę rozrywki
i uśmiechu, przeprowadził plebiscyt
na Królową i Króla Wiosny, zaprosił
na ciekawe filmy, zainteresował także
młodzież
ciekawymi
konkursami
z nagrodami. Mamy się czym pochwalić!

Nie mijaj wiosno, moja tęsknoto
Nie mijaj wiosno, moja nadziejo
Tyś miłością i zapomnieniem
Tyś jest szczęściem mym i ukojeniem.
B. Andrzejewska
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Zapraszamy Was do lektury Szkolnego
Halo, mając nadzieję, że chętnie wrócicie
pamięcią do minionych chwil.
(em)

Głównym

W podróży
po niezwykłym świecie...

do

celem

Niewidzialnej

siebie perspektywy

doświadczania

Wystawy

jest

zbliżenie

–

osób widzących

jednego świata

i niewidomych. Każdy z nas zauważył, jak ciężko przetrwać w „tamtym świecie‖
Uczniowie klas trzecich a, b, c

bez pomocy innych. Inaczej niż zwykle odbieraliśmy kształty, zapachy i dźwięki.

gimnazjum wraz z paniami:
Anną

Frasońską, Mirosławą

Koperską
Ścisłowską

oraz

Jolantą

9.01.2017

odwiedzili

Naszymi
z

przewodnikami

jakimi

byli

ludzie

problemami

niewidomi,

którzy

uzmysłowili

nam,

każdego

dnia.

borykają

się

seansem

filmowym

w

ze

swoich

r.

Warszawę.

Duże wrażenie wywarła na nich wyjątkowa wyprawa po interaktywnym świecie
Niewidzialnej wystawy. Uczestnicy wyprawy przekonali się, jak wielką rolę
w codziennych sytuacjach odgrywają zmysły: wzroku, słuchu, węchu, równowagi
i dotyku. Młodzi ludzie dostrzegli trudności, z jakimi na każdym kroku spotykają się
osoby

w

niewidome,

ciemności

przekonali

świat

może

się

także,

być

piękny

iż

nawet

i

pełny.

Wycieczkę
w
z

Jankach.
radością

zakończyliśmy
Korzystając

w

obejrzeliśmy

pełni
film

pt.

Cinema

zmysłów,
„Pasażerowie‖.

Uczestnicy

2

City

Z wizytą u Jacka Malczewskiego

Kolejnym
Dzień 2 lutego z pewnością na długo
zostanie w pamięci uczniów klasy IA LO.
Tego bowiem dnia wraz z wychowawcą
p. Beatą Kotlarz oraz p. Lidią Kosatką
wybrali się na wycieczkę integracyjną do
Radomia. Program wyjazdu był niezwykle

bogaty. Zaczęliśmy od wizyty w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego, gdzie wzięliśmy udział w lekcji

muzealnej

na temat symboli w malarstwie Jacka
Malczewskiego.
związany

z

Artysta

ziemią

ten

jest

najznamienitszym przedstawicielem symbolizmu w malarstwie polskim. W muzeum
prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla twórczości artysty prace
alegoryczno-symboliczne, do których należą najsłynniejsze: Zatruta studnia z chimerą,
Autoportret z Muzą, Zatruta studnia z autoportretem. Znaczące miejsce na wystawie
zajmują także portrety własne artysty, jak również jego najbliższych: rodziców, sióstr
– Bronisławy i Heleny, żony oraz dzieci – Julii i Rafała. Części z nich towarzyszą
postacie, lub sceny zaczerpnięte z mitologii starożytnej, które umieszczone w tle
stanowią częsty element portretowej twórczości Malczewskiego. Uczniowie z uwagą
wysłuchali ciekawostek dotyczących twórczości malarza i wykorzystując swoją
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pytania

zadawane

krótkim

spacerze zaśnieżonymi ulicami
miasta

dotarliśmy do Galerii

Rosa, gdzie miło spędziliśmy czas
grając

kręgle.

w

Zespołowym

zmaganiom

towarzyszyło mnóstwo śmiechu, okrzyków, dopingu… aż żal było opuszczać
to miejsce. Niektórzy obiecali, że jeszcze tu wrócą (a może wybierzemy się na kolejną
klasową wycieczkę?). Ostatnią atrakcją była wizyta w radomskim Multikinie, gdzie
film

pt.

„La

La

Land―.

Jest

to

amerykański

musical

Globów. Jest to wzruszająca, pełna ciepła i humoru

historię oraz bogatą symbolikę. Jacek Malczewski

na

Po

aż w 14 kategoriach, zdobył także 7 Złotych

znane z podręczników, poznawać ich

mitologii,

wizyta

Goslingiem i Emmą Stone w rolach głównych. Film otrzymał nominację do Oscarów

jego dzieł. Mogliśmy podziwiać obrazy

o

kręgielni.

była

z 2016 roku w reżyserii i na podstawie scenariusza Damiena Chazelle’a z Ryanem

a

muzeum dysponuje bogatą kolekcją

wiedzę

w

obejrzeliśmy

był

radomską

wycieczki

punktem

chętnie

odpowiadali

przez

przewodnika.

opowieść o marzeniach i miłości. Dwójka głównych
bohaterów to Sebastian i Mia, którzy marzą,
by zmienić swoje życie. Mia pragnie zostać aktorką,
Sebastian chce być muzykiem jazzowym i założyć
własny klub. Ta para marzycieli odnajduje się
i zakochuje, jednak ich związek przeżywa różne
perypetie. Opowiedzianej historii towarzyszą świetna
muzyka

i

choreografia,

co

sprawia,

że

film

ogląda

się

z zapartym tchem. Z wycieczki wróciliśmy późnym wieczorem i w świetnych
humorach.

Szkoda,

że

takie

wyjazdy

nie

Uczniowie

zdarzają

się
klasy

co

dzień.
IA

Romeo i Julia w Radomiu

Tym razem w Radomiu gościł zespół artystów ze Słupska. Przedstawienie
przypadło do gustu wszystkim młodym widzom Chociaż pierwszoklasiści
dobrze
historii

znali

treść

szekspirowskiego

tragicznej

pochodzących

miłości
z

utworu,

Romea
dwóch

i

dali

się

Julii,

skłóconych

oczarować
bohaterów
rodów.

Spektakl dowiódł, iż ciekawa opowieść nie zawsze potrzebuje bogatej
oprawy. Losy młodych kochanków z Werony zostały ukazane w niezwykle
ascetycznej scenerii. Ten reżyserski zabieg pozwolił się skupić odbiorcom sztuki
na tym, co stanowi jej prawdziwą wartość.
Szkolną wycieczkę
uatrakcyjnił spacer zalanymi
Uczniowie klas pierwszych gimnazjum wybrali się do Radomia

słońcem ulicami Radomia.

(07.03.2017) na spektakl teatralny pt. „Romeo i Julia‖. Z dużym zainteresowaniem

Miłym akcentem okazał

śledzili rozgrywające się na scenie wydarzenia, z uwagą przyglądali się scenografii

także posiłek w galerii

i kostiumom aktorów.

handlowej.
W drodze powrotnej
nasi uczniowie, jak zawsze,
wypełnili autokar śmiechem,
wesołą rozmową i planami
na kolejny wiosenny wypad
ze swoimi
wychowawczyniami: p. Edytą Mydłowską (klasa 1a),
p. Katarzyną Frączak – Bartuszek (klasa 1b), p. Lidią Kosatką (klasa1d).
Uczniowie i wychowawcy klas pierwszych gimnazjum
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Natalia Kieszek kl. IC, Alicja Goc kl. IB oraz Adam Kunda kl. IC
zakwalifikowało się do drugiego etapu Olimpiady.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy kolejny raz
udowodnili, że są młodymi ludźmi chętnymi do pracy i odnoszącymi
sukcesy na różnych płaszczyznach. Pod kierunkiem nauczyciela edukacji
dla bezpieczeństwa, p. Aldony Omen – Wrzesińskiej przygotowali się
do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.
Bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne to wyzwania,
które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego
znaczenia. Konflikty wojenne i zamachy terrorystyczne są tragiczną
codziennością współczesnego świata. Dlatego tak istotne jest kształtowanie
postaw
patriotycznych
i
obywatelskich.
Olimpiada
Wiedzy
o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną konsorcjum
tworzonego przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych), Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie
we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.
Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk
o bezpieczeństwie, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie tolerancji
i zrozumienia wobec drugiego człowieka.
Pierwszym zadaniem licealistów było
napisanie eseju na wybrany temat spośród
pięciu podanych przez organizatorów Olimpiady. Prace olimpijskie
oceniało jury, biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną, oryginalność
prac, a także pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania
własnej oceny. Ogromnym sukcesem jest fakt, że troje naszych licealistów:
5

Zawody rejonowe odbyły się 9 grudnia w siedzibie Akademii Sztuki
Wojennej w Warszawie. Drugi – okręgowy etap – odbywał się jednocześnie
w 16 uczelniach na terenie kraju i polegał na rozwiązaniu testu
przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady. Należy podkreślić,
że tematyka tej szczególnej, interdyscyplinarnej Olimpiady obejmowała
wiedzę z takich przedmiotów jak edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza
o społeczeństwie, historia oraz wymagała orientacji w bieżących
wydarzeniach społeczno – politycznych. W oczekiwaniu na wyniki
uczniowie mieli zapewniony obiad, zwiedzali pomieszczenia Akademii
Sztuki Wojennej – centrum symulacji, bibliotekę, halę sportową. Spotkali
się również z dziekanem WBN Akademii Sztuki Wojennej
oraz wzięli udział w
prezentacji
oferty
edukacyjnej uczelni.
(AOW)

Impreza zainteresowała młodzież nie tylko z Grójca i okolic, ale również
z Warszawy, Radomia,

czy Krakowa. Na scenie zaprezentowało się

aż trzydziestu sześciu uczestników - soliści, duety, zespoły, udowadniając,

Kobieca Moc.

że muzyka tworzona i wykonywana przez kobiety jest

XVI Festiwal Piosenki Angielskiej w Grójcu

znana i lubiana. Nasi wokaliści wypadli świetnie.

7 marca w Grójeckim Ośrodku Kultury odbył się koncert finałowy

Udowodnili, że potrafią pokonać tremę i pokazać

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej, na którym swoimi

prawdziwą moc (nie tylko kobiecą). Występ był dla

umiejętnościami wokalnymi mogli popisać się też uczniowie Zespołu Szkół

nich

okazją

do

zaprezentowania

się

szerokiej

Ogólnokształcących w Mogielnicy.

publiczności, wystąpienia na profesjonalnej scenie,

Do

porównania

zmagań

konkursowych

z

innymi

uczestnikami

festiwalu.

zakwalifikowało się bowiem dwoje

To także nauka panowania nad emocjami, radzenia

uczniów naszej szkoły: Bartosz

sobie ze stresem oraz przygoda, która z pewnością

Rzępała z klasy 3a gimnazjum oraz

na długo pozostanie w ich pamięci. Szkoda tylko,

Natalia Kieszek z klasy IC liceum.

że jury nie doceniło ich talentu i wysiłku włożonego

Przygotowaniem uczniów zajęła się

w przygotowanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej.

p. Mariola Kuźma. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu było

Serdecznie gratulujemy Bartkowi i Natalii oraz czekamy na kolejne

hasło „Women’s Power‖ (Kobieca moc).

występy.
(BK)
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W etapie szkolnym udział wzięli: Natalia Michalak kl. IA LO,

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Prawie Wyborczym

Alicja Goc kl. IB LO, Adam Kunda i Natalia Kieszek kl. IC LO.

„Wybieram Wybory”

Zadaniem młodzieży było wypełnienie testu jednokrotnego wyboru (25

1 marca 2017 roku odbył się w naszej

pytań) w czasie 40 minut.

szkole Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o
Prawie

Wyborczym

Wybory‖,

którego

„Wybieram

organizatorem

W kolejnym etapie uczniowie mieli za zadanie napisać esej na jeden
z

zaproponowanych

przez

są

1)

Zasada

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe

2)

Polskie

Biuro Wyborcze. Celem konkursu jest

3)

E – voting — szansa i zagrożenie.

tajności
wybory

głosowania
od

Organizatorów
—

odzyskania

prawo

tematów:

czy

niepodległości

obowiązek,
w

1918

r.,

upowszechnianie wiedzy na temat prawa
wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz
świadomego

uczestnictwa

w

procesie

wyborczym.
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marca

poznaliśmy

wyniki.

Niestety,

żaden

z

naszych

uczniów

nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Organizatorzy zadbali

jednak o uczestników i wynagrodzili ich trud drobnymi upominkami. Może
w przyszłym roku?

(ah)
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NASI RECYTATORZY
To już tradycja, że uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
w Mogielnicy biorą aktywny udział w Konkursie
Recytatorskim. Konkurs ten organizowany jest przez
Towarzystwo Kultury Teatralnej w
Radomiu
i ma za zadanie budzić w uczniach
wrażliwość na kulturę słowa. Dzięki
temu uczniowie odkrywają piękno
języka oraz poznają utwory poetyckie
będące arcydziełami literatury polskiej.
W tym roku w zmaganiach XXXIV edycji Małego
Konkursu Recytatorskiego wzięło udział grono
gimnazjalistów,
którzy
popisywali się wspaniałą
deklamacją wierszy polskich
autorów.
Szkolny
etap
konkursu odbył się 20 marca, a jury miało bardzo
trudne zadanie, gdyż poziom uczestników był
naprawdę wysoki. Młodzi artyści wykazali się oryginalnością w doborze
repertuaru oraz interpretacji – trudnych czasem – tekstów.
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Najlepszymi
recytatorkami
na tym etapie zmagań okazały
się dwie uczennice gimnazjum:
Luiza Smolaga z klasy 1d
oraz Julia Kuligowska z klasy
1c. Dziewczęta zachwyciły
wszystkich swoją deklamacją
i zostały wytypowane do
udziału
w
eliminacjach
powiatowych. Otrzymały także
nagrody książkowe, które pani Dyrektor Jolanta Tomczyk wręczyła im
podczas obchodów Pierwszego Dnia Wiosny.
Etap powiatowy Konkursu odbył się 30 marca w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury w Mogielnicy. Nasze recytatorki rywalizowały z uczniami
szkół z terenu powiatu grójeckiego. Warto podkreślić, że wypadły
znakomicie. Szczególnie zauważony został występ Luizy, która zdobyła
wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy dziewczętom i życzymy sukcesów.
(BK)

p. Janem Tkaczykiem oraz Proboszczem Parafii p.w. św. Floriana,

TOTUS TUUS

ks. Henrykiem Trzaskowskim. Uroczystość uświetnił swą obecnością

Współczesny świat potrzebuje
autorytetów,

które

arcybiskup metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, gorąco

uczą,

przyjęty w progach szkoły przez Dyrekcję: p. Jolantę Tomczyk,

jak godnie żyć i przywracają wiarę

p. Annę Łukaszczyk, p. Urszulę Tomalę – Kujat.

w prawdziwe wartości. Jednym
z

największych

naszych

czasów

autorytetów
jest

święty

Jan Paweł II. Papież, który odegrał istotną rolę w kształtowaniu
charakterów kilku pokoleń, kruchy człowiek, odważnie występujący
przeciwko wszelkim przejawom zła, nauczyciel miłości, przebaczenia,
pojednania,

przyjaciel

młodzieży,

wspaniały

mówca,

niestrudzony

pielgrzym, który udowodnił, że każdy może odnaleźć drogę do Boga.
W ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy od wielu lat organizowane

Uczniowie i nauczyciele ZSO, aby uczcić pamięć o Janie Pawle II,

są Wieczornice Papieskie. Należą one do najpiękniejszych tradycji
wpisanych

w

historię

szkoły.

W tym roku 26 marca Hala sportowa
zajaśniała blaskiem świec.
Pani

Dyrektor

Jolanta

Tomczyk

serdecznie powitała gości honorowych i
licznie

zgromadzonych

mieszkańców

gminy,

na

Burmistrzem,

p.

czele

Sławomirem

Przewodniczącym
9

z

Chmielewskim,
Rady

Miejskiej,

przygotowali

zatytułowany

spektakl

„Totus

Tuus‖.

Organizatorzy pragnęli podkreślić, jak ważne miejsce w życiu świętego
zajmowała

Maryja,

jak

bardzo

była

Mu

droga

i

bliska.

Gdy w roku 1978 kardynał Karol Wojtyła został ogłoszony
papieżem,

z

niebywałą

skromnością

wyznał:

„Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w całkowitym zaufaniu
do Jego Matki, Panienki Przenajświętszej. Oto stoję przed Wami,
aby
ufność

wyznać
w

naszą

wspólną

Matkę

wiarę,

Chrystusa

naszą
i

nadzieję
Matkę

i

naszą

Kościoła.‖

W programie przywołano m.in. wydarzenia, które rozegrały się
Jan Paweł II otaczał wielką czcią Sanktuaria Maryjne w Polsce

13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra

i na świecie. O Matce Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej mówił:

w Rzymie i słowa papieża, który twierdził, iż swoje ocalenie zawdzięcza

„Ona wychowała moje serce od najmłodszych lat.‖

Matce

Szczególną

że dokładnie w tym samym dniu i o tej samej porze, co owo wydarzenie

miłością

darzył

także

Czarną

Madonnę. Kopię wizerunku Jasnogórskiej Pani
umieścił
w

na

nawet

swej

wiejskim dzieciom!‖.

prywatnej

Papież pielgrzymował do Lourdes, modlił
się w Guadelupe, odwiedził też Matkę
Ostrobramską w Wilnie.
Spektakl „Totus Tuus‖ ukazał świętego
Jana Pawła II jako człowieka, który zawierzył
i

Jej

powierzył

oraz młodzież całego świata.
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św.

Fatimskiej:
Piotra,

„Czyż
od

przeszło

mógłbym
60

lat

zapomnieć,
w

Fatimie,

w Portugalii, wspominane jest pierwsze objawienie Matki Bożej biednym

kaplicy w Watykanie.

Maryi

Placu

Bożej

naród

Polski

Pani

Dyrektor

z wdzięcznością przyjęła
pochwały

i

gratulacje.

Podziękowała młodzieży
oraz

nauczycielom

odpowiedzialnym
za

przygotowanie

programu,
Występ

młodych

artystów

wywarł

wielkie

wrażenie

muzycznej i wykonanie

na publiczności. Kardynał Kazimierz Nycz nie szczędził słów uznania

nastrojowej

dla

sali.

talentu

uczniów

naszej

szkoły,

wrażliwości

pedagogów

i umiejętności organizacyjnych Dyrekcji
Szkoły.

Wzruszony

dramą

oraz

poezją,

prozą,

skłaniającymi

do zadumy utworami muzycznymi,
a

także

poruszającą

multimedialną,
pani
za

zaproszenie.

Sławomir

Pan

Chmielewski

Burmistrz
zwrócił

natomiast uwagę na przywiązanie
szkoły
również

do

tradycji.
rolę,

jaką

Podkreślił
ZSO

w Mogielnicy odgrywa w środowisku.
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dyrektor

prezentacją
podziękował

Jolancie

Tomczyk

oprawy

dekoracji

Po zakończeniu części oficjalnej kardynał udał się
na

spotkanie

z

gronem

Na młodych wykonawców czekały słodkie kremówki.

pedagogicznym.
(em)

Wycieczka klas drugich
gimnazjum do Warszawy
W dniu 4 kwietnia uczniowie klas
drugich
gimnazjum
wraz
z
wychowawcami:
p.
Ewą
Ścisłowską, p. Dorotą Krynicką
i p. Agnieszką Łagodą udały się
na wycieczkę do Warszawy.
Tego dnia towarzyszyła nam piękna,
wiosenna pogoda, a zatem naszą wizytę
w Warszawie rozpoczęliśmy od spaceru
po Starym Mieście. Odwiedziliśmy
Pomnik Małego Powstańca przy
zewnętrznym
murze
obronnym,
upamiętniający najmłodszych uczestników powstania warszawskiego oraz posąg
patrona naszej szkoły – Jana Kilińskiego – jeden z nielicznych pomników, które
nie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej.

Po spacerze i lodach, udaliśmy
się do Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza, którego siedzibą jest
kamienica przy Rynku Starego Miasta.
W salonach ekspozycji uczestniczyliśmy
w lekcji muzealnej o życiu i twórczości
narodowego wieszcza. Mieliśmy okazję
oglądać
jego
rękopisy,
autograf
„Grażyny‖, kartę „Pana Tadeusza‖,
fragmenty korespondencji i pierwodruki
jego utworów. Muzeum zgromadziło też
szereg pamiątek, a wśród nich kufer
podróżny, obrazek z nowogródzkiego
domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne.
Po tym niezwykłym spotkaniu z postacią Adama Mickiewicza, udaliśmy
się na seans filmowy do Cinema City w Jankach. Miłośnicy kina pełnego tajemnic
i wywołującego gęsią skórkę wybrali film pod tytułem "Baba Jaga", natomiast ci,
którzy uwielbiają ponadczasowe opowieści w nowej odsłonie, skierowali swoje
kroki na projekcję "Pięknej i Bestii". Oba wybory były jak najbardziej trafne.
Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Dobry humor jednak nas
nie opuszczał, gdy po seansie wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Uczestnicy wycieczki

SZKOLNE DNI WIOSNY
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w etapie szkolnym, jak i finale, musieli wykazać się znajomością powieści,

Warto czytać!Finał Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
Dla Uczniów Gimnazjum

jej fabuły i bohaterów, a także występującego w niej słownictwa. Co więcej,
arkusze konkursowe zawierały pytania dotyczące biografii Ursuli K.

W dniu 28 marca 2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Le Guin oraz znajomości jej twórczości, a zatem udział w konkursie był

im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy odbył się finał Powiatowego Konkursu

dla uczestników nie lada wyzwaniem. Celem konkursu było zarówno

Języka Angielskiego dla Uczniów Gimnazjum, którego organizatorami byli:

poszerzanie umiejętności językowych młodzieży, jak również promocja

Dyrekcja Szkoły- p. Dyrektor- Jolanta Tomczyk oraz panie vice-dyrektor

czytelnictwa oraz inspirowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł

Anna Łukaszczyk i Urszula Tomala-Kujat oraz nauczyciele języka

podczas nauki języka angielskiego. Była to także niezwykła okazja

angielskiego: p. Agnieszka Łagoda, p. Natalia Załucka oraz p. Paweł

do spotkania z literaturą fantasy, której przekaz jest uniwersalny

Kowalski. Wśród piętnastki finalistów znaleźli się uczniowie: Publicznego

i ponadczasowy.

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Błędowie, Niepublicznego
Gimnazjum im. ks. Mariana Panka w Wilkowie, Zespołu Szkół Publicznych
w Goszczynie oraz Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy.
Konkurs oparty był na znajomości
lektury zatytułowanej "A Wizard of Earthsea"
(polski tytuł: "Czarnoksiężnik z Archipelagu")
amerykańskiej autorki fantasy Ursuli K. Le
Guin. Jest to autorka ceniona i wielokrotnie
nagradzana
jej

za

swoją

książek,

Wiele

Zanim finaliści przystąpili do kodowania arkuszy i rozwiązywania

wszystkim

zadań, zostali powitani przez panią Dyrektor- Jolantę Tomczyk, która

twórczość.

przede

należy

życzyła wszystkim powodzenia, jednocześnie już gratulując odniesionego

wybrana przez organizatorów powieść, weszło

przez uczniów sukcesu, bowiem aby zagwarantować sobie miejsce w finale,

do klasyki gatunku. Uczestnicy, zarówno

musieli oni najpierw przejść etap szkolny, który odbył się 7 marca

cykl "Ziemiomorze",

do

którego

w każdym zgłoszonym do konkursu gimnazjum i uzyskać w nim wynik
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co najmniej 75% punków. Gdy już praca nad arkuszami była ukończona

Ogólnokształcących w Mogielnicy. Były to kolejno: tablet multimedialny

(niezwykle szybko minęło te 45 minut), uczestnicy udali się na słodki

o oryginalnym kolorowym designie, przenośny głośnik Bluetooth

poczęstunek a następnie na krótką wycieczkę po budynku szkoły, oczekując

o niewielkich wymiarach i świetnym brzmieniu oraz bezprzewodowe

z niecierpliwością na ostateczne wyniki. W tym samym czasie Komisja

słuchawki, które umożliwiają słuchanie muzyki w dowolnym miejscu.

Konkursowa, w skład której weszły panie: Karolina Lewandowska

Do każdej z nagród dołączona była także książka z pamiątkowym wpisem.

z Gimnazjum w Błędowie, Anna Jankowska z Gimnazjum w Wilkowie,

Nagrody wręczyła pani Dyrektor Jolanta Tomczyk oraz pani vice – dyrektor

Milena Gal z Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie oraz Agnieszka

Urszula

Łagoda, Natalia Załucka i pan Paweł Kowalski z ramienia Gimnazjum

dla każdego z finalistów. Panie Dyrektor oraz nauczyciele z ZSO

w Mogielnicy, wnikliwie sprawdziła arkusze i wyłoniła laureatów.

w Mogielnicy złożyli także serdeczne podziękowania paniom: Annie

Tomala-Kujat.

Wręczono

również

pamiątkowe

dyplomy

Jankowskiej, Milenie Gal, Karolinie Lewandowskiej oraz pani Marcie
Kalwarczyk za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć pani Dyrektor zaprosiła wszystkich
uczestników oraz opiekunów na obiad do szkolnej stołówki, gdzie
przy pysznym posiłku i w miłej atmosferze dzieliliśmy się wrażeniami
po pierwszej (ale na pewno nie ostatniej) edycji konkursu, który był
nie tylko okazją do poszerzenia horyzontów językowych, ale także
do

ciekawego

spotkania

i

zawarcia

nowych

znajomości.

Organizatorzy

Miejsce I zdobył uczeń klasy trzeciej Publicznego Gimnazjum
w Mogielnicy – Bartosz Rzępała, miejsce II należało do Piotra Michalaka –
ucznia Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie, a na miejscu III podium
uplasowała się Zuzanna Jakubczak z Zespołu Szkół Publicznych
w Goszczynie. Zwycięzcy, oprócz gratulacji, otrzymali atrakcyjne nagrody
rzeczowe, których fundatorem była Rada Rodziców Zespołu Szkół
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Co warto przeczytać
Jandy Nelson
Oddam Ci słońce

Dzięki Noah widzimy bliźniaki w wieku około 13 lat. W jego oczach siostra
była żywą, odważną i towarzyską osobą. On zaś delikatny, nieśmiały
i skryty. Historia z punktu widzenia Jude opisuje nieco późniejsze czasy.
Noah stracił swoją delikatność i wrażliwość, ona stała się przesądną

Bohaterami utworu

hipochondryczką. Co sprawiło, że rodzeństwo uległo takiej przemianie?

Jandy Nelson Oddam
Ci słońce są bliźnięta –
Jude

i

Noah.

Książka pozwala czytelnikowi spojrzeć na opisane zdarzenia na zmianę
oczami Jude i Noah. Ciekawostkę stanowi także sposób prowadzenia
narracji.

Oddam Ci słońce to książka, po którą warto sięgnąć. Skłania ona
do refleksji nad naszymi relacjami z bliskimi. Uświadamia, jak łatwo je
zepsuć, a jak trudno odbudować. Powieść J. Nelson to interesująca lektura
dla młodych i starszych odbiorców.

ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY!
15

