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Świętoszek w Mogielnicy!  

Czytaj na s. 4 numeru 

Uśmiech dziecka... 

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech 

rzeczy: cieszyć się bez powodu, być 

ciągle czymś zajętym i domagać się ze 

wszystkich sił, tego czego się pragnie.                                                                                                                 
Paulo Coelho 

 

W hali sportowej ZSO w Mogielnicy 

odbyła się niezwykła impreza! 

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia  

Przyszłość Naszych Dzieci  

(działającego na terenie naszego 

powiatu) już po raz trzeci 

zorganizowano 

                                                                                                               

Mini Olimpiadę integracyjną. 

        

Zespoły złożone z  dzieci 

niepełnosprawnych oraz koleżanek 

i kolegów z klas trzecich 

gimnazjum stanęły do współzawodnictwa  w kilku konkurencjach:  

 zręcznościowych,  

 rekreacyjnych, 

  artystycznych.  
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   Sportowym zmaganiom towarzyszyła 

wspaniała atmosfera Kibicom (uczniom 

ZSO, SP w Mogielnicy oraz rodzicom 

zawodników) udzielił się dobry nastrój 

bohaterów dnia Było naprawdę 

wesoło 

        

 

Wielu miłych wrażeń 

dostarczyło dzieciom spotkanie 

z popularnym i niezwykle 

sympatycznym aktorem  

panem Jackiem Kawalcem, 

który z uśmiechem odczytał 

zebranym fragment 

Mikołajka...  

         

 Najmłodszym spodobał się 

także występ clowna-iluzjonisty, który  

„po znajomości” zdradził uczestnikom 

imprezy wybrane tajniki swej sztuki  

         Radość w oczach dzieci, uśmiech na 

ich twarzach przekonują, że warto 

organizować takie piękne imprezy! 

Serdecznie dziękujemy organizatorom i 

życzymy wielu tak samo znakomitych 

pomysłów, jak Mini Olimpiada! 

Gdyby na wielkim świecie zabrakło 

uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i 

mroczno, ciemniej i mroczniej niż 

podczas nocy bezgwiezdnej i 

bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, 

gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie. J. Ejsmond 

                                                                                                          

Świętoszek w Mogielnicy 

 

      Z pewnością nikomu nie trzeba tłumaczyć, co kryje się pod tymi słowami  

11 czerwca grupa teatralna – prowadzona przez p. Sylwię Janicką – zwana 

tajemniczo Mahabra wystąpiła w MGKOK-u ze spektaklem pt. Świętoszek . 

       

Od lewej:  

 

I. Bogdan, 

I. Maciejewska, 

(klasa IA LO) 

W. Gajek, 

M. Boba, 

M. Wiśnik 

(klasa IB LO) 

 

 

 

 

Młodzi artyści pracowali nad sztuką Moliera z wielkim zaangażowaniem przez 

cały rok na zajęciach koła teatralnego. Planowali ruch sceniczny, gesty, ćwiczyli 

intonację, dykcję i mimikę twarzy (pewnie przed lustrem), projektowali 

scenografię, myśleli nad strojami z epoki.  

         

        Od lewej: 

 

        M. Wiśnik (IB LO) 

                                                                                                                              J. Kujat (IA LO) 
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       Od lewej: 

 

       M. Boba (IB) 

       P. Latosiak (IA) 

       P. Sołtysiak (IA) 

       I. Bogdan (IA) 

       M. Wiśnik (IB) 

        

 

Efekty tych działań mogliśmy obejrzeć na scenie. Z pewnością nie było łatwo 

Aktorzy musieli nauczyć się długich partii tekstu mistrza Moliera oraz 

zapanować nad tremą! Udało się! Spektakl okazał się dużym sukcesem uczniów i 

nauczyciela! Znakomite 

wykonanie dodało 

świeżości znanej komedii! 

Gratulujemy! 

Od lewej: 

 

P. Sołtysiak (IA LO), 

P. Solecki (Ib gimn.) 

 

 

 

 

 

P. Sylwia 

Janicka 

podczas 

przygotowań 

za kulisami 

A ta zgrabna łydka we wdzięcznym pantofelku? Należy chyba do Pawła...  

W sali MGOK-u 

w Mogielnicy  

 

 

I ja tam byłem...:)  

 

 

 

 

 

        Przykro nam jedynie, że nie wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 

mogli zobaczyć wynik pracy koleżanek i kolegów Niestety, warunki lokalowe 

stanowiły poważne ograniczenie... No i ten upał  A szkoda!  

      Mamy nadzieję, że grupa Mahabra nie spocznie na laurach i wkrótce 

przygotuje dla nas kolejną ucztę teatralną Czekamy i życzymy zapału do pracy!  
                      red. 

 

Ach, ten Tartuffe!!!  

 

Pamiętacie te „mądrości” bohatera utworu Moliera? Z pewnością tak 

 

Tartuffe: 

Słowem, brać tych skrupułów nie trzeba dosłownie: 

Wszak wiedzieć nikt nie będzie, a niech pani wierzy, 

Że zło naszych postępków w ich rozgłosie leży. 

Zgorszenie świata – oto, co sumienie gniecie, 

I wcale ten nie grzeszy, kto grzeszy w sekrecie. 

 

 



Szlakiem Orlich Gniazd...   

Zaproszenie do wycieczkowej galerii 

OGRODZIENIEC - zamek 

 

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu to najbardziej 

imponujące Orle Gniazdo spośród wszystkich 

zamków Jury Krakowsko - Częstochowskiej.  

 

 

 

Zasłuchani... 

 

 

 

A tu była sypialnia... – rzekł 

pan przewodnik 

 

 

 

 

Schodzimy z zamkowej wieży. 

 

 

 

PIESKOWA SKAŁA - zamek 

 

Przed zamkową bramą 

 

 

 

 

 

Na dziedzińcu z panią 

przewodniczką 

 

 

 

Ale mamy fajne kapciochy, prawda?              

 

 

 

                                                                      W muzeum... 

 

           Szuramy po krużgankach 

 

    

 



 

 Zamek w Pieskowej Skale, podobnie 
jak Kazimierzowski w Ojcowie, był 

ważnym ogniwem w łańcuchu 

fortyfikacyjnym broniącym drogi 
handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś 

należy do czołówki nielicznej grupy 
zabytków polskiego Odrodzenia i jest 

dużą atrakcją turystyczną na Szlaku 

Orlich Gniazd. 

 

 

Uśmiech, kochani!  

 

 

                          Wspaniała wycieczka!         

 

    

            

 

   

Poznajecie tę maczugę?  

                                                                                                      

Na pewno! 

 

Wycieczkowicze z klas II LO 

Zagadka 

 

  Kto zgadnie, gdzie zrobiliśmy to zdjęcie? 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAM IMPREZY  

 

8:30 

- koncert Orkiestry OSP Mogielnica 

9:00 

- powitania 

- zawiązanie wspólnoty 

- wprowadzenie 

9:30 

- Spotkanie z gościem: o. Rafałem Szymkowiakiem OFMCap 

10:30 

- Ewangelizacja - pantomima 

- Orędzie Benedykta XVI 

- Patroni Spotkania 

- Przygotowanie do Eucharystii 

11:15 

- EUCHARYSTIA 

- podziękowania 

12:30 

- POSIŁEK 

- KONCERT MAGDY ANIOŁ 

 

 

Ksiądz Jarosław dbał o to, by wszystko było dopięte na ostatni guzik 

II Dekanalny Dzień Młodzieży odbył się 23 czerwca 2010 r. Hasłem spotkania 

były słowa z Ewangelii wg św. Marka : ”Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 

osiągnąć życie wieczne?”.  Na duchowych patronów imprezy wybrano 

błogosławionego ks. Jerzy Popiełuszko, świętą Giannę Berettę Mollę oraz 

błogosławionego Pier’a Giorgio Frassatiego. 

        -------------------------------------------*-------------------------------------------- 

Patronat Honorowy sprawowali ks. kan. Henryk Trzaskowski – Dziekan Dekanatu 

Mogielnickiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica – pan Sławomir 

Chmielewski. 

W Komitecie Organizacyjnym znaleźli się nauczyciele naszej szkoły, a także 

Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża oraz o. Marcin Minczyński. 

         -------------------------------------------*-------------------------------------------- 

Zaproszonymi gośćmi byli o. Rafał Szymkowiak oraz Magda Anioł z zespołem. 

          -------------------------------------------*-------------------------------------------- 

Cała impreza przebiegała pod czujnym okiem OSP z Gminy Mogielnica.  

          -------------------------------------------*-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspaniałe doznania muzyczne zapewniała młodzież  z ZSO w Mogielnicy. 

 



 

Tańce ewangelizacyjne 

przygotowała młodzież z 

Błędowa.          

 

 

 

 

Na wspólne pląsy dali się 

namówić nawet ci, którzy 

zazwyczaj „podpierają ściany” 

 

 

 

 

 

 

O. Rafał Szymkowiak zaciekawił 

wszystkich swoimi słowami, próbując 

odpowiedzieć na pytanie: 

 ”Nauczycielu dobry, co mam czynić,  

aby osiągnąć życie wieczne?”  

(będące hasłem spotkania). 

 

 

 

 

Wolontariusze rzetelnie wypełniali 

przydzielone im zadania. 

 

 

 

 

 

Zespół Magdy Anioł był 

gościem specjalnym imprezy. 

 

 

 

 

 

 

Wesołe piosenki zachęcały nas  

                  do zabawy 

 

 

 

        Kari M.  



Magda  Anioł......  

 

Młoda śląska wokalistka, od której imienia i nazwiska wziął swoją nazwę zespół 

muzyczny.  

Zadebiutowała w 1994 roku na Pikniku Country w 

Mrągowie, bo to właśnie w tym artystycznym stylu 

rozpoczynała swoją przygodę z muzyką. Po tym wydarzeniu 

powstał zespół ukrywający się pod nazwą Magda Anioł, w 

którym oprócz Magdy grają także - Adam 

Szewczyk,Tomasz Janeczko, Tomasz Kańtoch, Grzegorz 

Kańtoch oraz Tomasz Kałwak. Już z nową grupą wokalistka 

wygrała konkurs Radia Katowice „Chcę być gwiazdą”. Od 

roku 1995 w zespole Magdy gra Adam Szewczyk, absolwent 

Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, gitarzysta, kompozytor i autor 

tekstów, współtworzący wiele formacji muzycznych, także 

chrześcijańskich. To właśnie on zmienił muzyczny i 

duchowy wizerunek Magdy – z grania amerykańskich standardów country formacja 

przeszła w prezentację swojego autorskiego programu, a później coraz częściej 

wprowadzała motywy z inspiracji chrześcijańskich.  

W roku 1999 zespół wydał swoją pierwszą płytę „Co to jest?”. Tytułowy utwór znany jest 

z także z Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1999). W następnym roku nastąpiła fuzja 

dwóch zespołów: Adam Szewczyk i Przyjaciele połączył się z grupą Magda Anioł. Na 

scenie chrześcijańskiej zespół debiutował płytą „Kiedy dusza śpiewa”. Potem Magda 

dostała nagrodę Tuba Dei dla Wokalistki Roku. Kolejnym albumem w dyskografii jest 

„Ani oko, ani ucho”. Z niej pochodzi piosenka „Zaufaj”, która (również z teledyskiem) 

towarzyszyła Ojcu Świętemu w jego, jak się okazało, ostatniej wizycie w Polsce. Zespół 

brał także udział w Toronto i Światowych Dniach Młodzieży. Niedługo potem wydano 

trzecią płytę „Do góry nogami”. W 2005 r. zespół wydał maksi singiel „LOLEK” w całości 

poświęcony nieobecnemu już Ojcowi Świętemu. Potem ukazała się nowa płyta – 

„Naprawdę. Msza młodych” inspirowana formą Mszy Świętej. Zespół znalazł swoje 

miejsce na chrześcijańskiej scenie muzycznej. Nie chce być tylko chrześcijańską kapelą z 

nazwy, ale jak powtarzają członkowie grupy – „narzędziami w rękach najgenialniejszego 

Artysty”. 

                   K.M. (źródło: www.miastomuzyki.pl) 

 

Nie jesteś sam, nawet jeśli boisz się  

Nie jesteś sam, ktoś przy tobie ciągle jest 

Nie jesteś sam, nawet jeśli mówisz nie 

Nie jesteś sam, On tak bardzo kocha cię  

                            (fragm. piosenki Nie jesteś sam)     

Chwila z Piotrem...              

 

            * * * 

 chłód nieświeży 

 nie pamiętasz 

 spalonych zdjęć 

 które żyją między nami 

 cicho... 

 

 słyszysz jak 

 dziecka serce milczy? 

 

 w ciszy 

 zapomina swoje życie 

 to dziecko mnie woła 

 nie umiem mu pomóc 

 piszesz w tym czasie moje imię 

 żarem słońca 

 

 * * * 

 

 Gdy słońce odchodzi, 

 sprawdzam dokładnie, 

 czy drzwi od domu 

 są na pewno zamknięte. 

 Po tobie zostały mi 

 tylko słowa, 

 które mogłem przecież 

 zapomnieć. 

 Jesteś snem... 

 zbyt ciężkim, 

 świt cię nie uniósł... 

 Śnisz mi się 

 Zanim zasnę. 

 Dlaczego 

 podglądasz mnie 

 przez okno?                                                            
                                     Piotr Cuprjak  



ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY – JANA KILIŃSKIEGO 

 
Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej 
                                                                   C. Norwid 

 

 

"Postawa Kilińskiego była okazała, uderzająca, 

ujmująca [...]. Mało urodziwszych od niego mężczyzn  

liczyła stolica. Nosił się po polsku i zawsze był czysto, 

wykwintnie nawet ubrany. Uroda jego była wyższą nad 

pomierną, tusza ciała czerstwość, siłę i zdrowie 

oznaczająca. Rysy twarzy bynajmniej nie oznaczające 

ordynaryjnego i zrodzonego między pospólstwem 

człowieka. Wąs piękny krasił jego lice. W chodzeniu, w 

gestach, w całym składzie jego postawy była jakaś 

powaga, która mu względy poważne jednała. Umiał się 

tłumaczyć trafnie, dowcipnie, a nawet często w 

rzeczach, które znał, w sposób przekonywający. Zgoła 

miał minę dawnego polskiego magnata i brakowało mu 

tylko orszaku buńczucznych janczarów, hajduków, 

pokojowców, aby miał całą atrybucję hetmanów z 

początku osiemnastego wieku, których buława groźna 

była tylko dla króla i obywatelów. Grzeczniejszym  

przecież był od nich, nie dumnym, niezarozumiałym." 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 czerwca obchodziliśmy dzień patrona naszej szkoły – Jana Kilińskiego  

 

 

 

 

 

 

  

Powodzenia... 
     Zakończenie roku  

klas trzecich gimnazjum było 

niezwykle udaną imprezą! 

Uczniowie odebrali świadectwa 

ukończenia szkoły z rąk pani dyrektor 

Anny Łukaszczyk oraz swoich 

wychowawców.  Wszyscy otrzymali 

pamiątkowe długopisy - prezent od 

Rady Rodziców klas III, a także 

„grające” upominki od młodszych 

koleżanek i kolegów  Może nie 

zapomną o nas tak szybko   Mamy 

nadzieję, że spora grupa 

tegorocznych absolwentów zasili szeregi LO w Mogielnicy Byłoby nam niezmiernie 

miło!  
 

 
Brawa dla wszystkich! 

Ukończyliście gimnazjum! 

Świadectwa już w kieszeni! 

 

 

Absolwenci podczas 

programu artystycznego 

 

 

Słowa pożegnania i najlepsze życzenia od 

klas drugich gimnazjum 

        

      Należy dodać, iż uczniowie kl. III 

pamiętali o wszystkich pedagogach 

szkoły i podziękowali im słodkimi 

kwiatami                                      red. 



Przed nami zasłużone wakacje... 

                                                    

     Dzień zakończenia roku szkolnego 

zazwyczaj bywa radosny! Taki właśnie 

był dla większości naszych uczniów 

Niestety,  niektórzy nie obejdą się bez 

nauki w wakacje, bo czekają ich 

sierpniowe poprawki Oby się udało!!! 

Jeśli są wśród nas tacy, którzy zostają na drugi rok... Niezmiernie nam przykro   

 

 

 

 

 

 

W ostatnim dniu roku 

szkolnego 2009/2010 

przyszło się nam 

pożegnać z 

dotychczasową dyrekcją 

szkoły 

Przedstawiciele SU 

Liceum i Gimnazjum w 

imieniu całej 

społeczności szkolnej 

podziękowali  

p. Annie Łukaszczyk i p. Bogdanowi Sawickiemu za wspólne lata nauki i pracy. 

Złożyli także życzenia – dalszych sukcesów w pracy zawodowej, udanego 

wakacyjnego wypoczynku oraz wszystkiego co najlepsze 

Redakcja Szkolnego Halo także podpisuje się pod tymi miłymi życzeniami  

Zespół redakcyjny numeru   4/2009/2010: 

Karolina Mydłowska kl. II A  

Piotr Cuprjak  (absolwent LO) 

 p. E. Mydłowska, p. A. Haraśna, p. K. Frączak, p. S. Janicka, 

 p. B. Kotlarz, p. M. Lenart, p. J. Ścisłowska 

Zdjęcia: p. J. Mydłowski, p. B. Sawicki  

 

 

 

 

 

  Nasi najwierniejsi redaktorzy w ciągu ostatnich trzech lat: Kari, Asia, Kinia, Piotr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Do zobaczenia za dwa miesiące!!! Życzymy wszystkim niezapomnianych wakacji!!! 


