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Drodzy Czytelnicy!
Wreszcie nadeszła WIOSNA! Trzeba przyznać, że w tym roku kazała na
siebie czekać wyjątkowo długo. Mamy nadzieję, że wszystkim naszym
Czytelnikom wiosenne słońce doda energii i zapału do działania
Pora brać się za poprawianie ocen, bo czas płynie nieubłagalnie...
Zapraszamy do lektury nowego numeru Szkolnego Halo!
W tym roku obchodzimy swój jubileusz. Jesteśmy już z Wami 10 lat!!!
JAK POWSTAWAŁO SZKOLNE HALO...
Pomysł na stworzenie gazetki szkolnej zrodził się we wrześniu 2003
roku. Zawiązał się zespół chętnych uczniów, kreatywnych,
ze
zdolnościami
redakcyjnymi, który to zapoczątkował pracę.
Wiedzieliśmy, że w naszej szkole odbywa się wiele imprez – w tym gminnych – wydarzeń
sportowych, interesujących wycieczek, spotkań, akcji, czym warto byłoby się podzielić z
innymi, które warto byłoby upamiętnić. Młodzież naszej szkoły odnosi wiele sukcesów w
różnych sferach działalności, bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych, dlatego uznaliśmy, że warto o tym pisać. Postanowiliśmy założyć gazetkę
szkolną.
Pierwsze spotkanie zespołu redakcyjnego rozpoczęliśmy od wyboru tytułu.
Przeprowadziliśmy ankietę wśród społeczności uczniowskiej. Tytuł, który najbardziej się
spodobał i funkcjonuje do dziś, to „Szkolne Halo”. Najpierw był to dwumiesięcznik, który
pojawiał się tylko w wersji drukowanej i rozprowadzanej przez uczniów w poszczególnych
klasach, z czasem zaczął się pojawiać w dwóch wersjach: drukowanej i elektronicznej.
Inicjatorkami gazetki były panie: Renata Gmurowska, Maria Lenart, Elżbieta Nowak,
Jolanta Ścisłowska, Ewa Ścisłowska. W pracę redakcyjną zaangażowali się także inni
nauczyciele: p. Jolanta Pawłowska, p. Mirosława Koperska, p. Anna Haraśna, p. Beata
Kotlarz, p. Katarzyna Frączak-Bartuszek, p. Aldona Omen-Wrzesińska, p. Sylwia
Janicka, p. Jarosław Mydłowski oraz p. Edyta Mydłowska, która przejęła przewodnictwo w
prowadzeniu gazetki w wersji elektronicznej (wersję drukowaną zawsze można znaleźć na
jednej ze szkolnych tablic).

Wiosna! Ach to ty!

Spośród chętnych uczniów wyłoniliśmy głównego redaktora – został nim Jacek Tomczyk –
autor wielu ciekawych artykułów, pomysłodawca szaty graficznej gazetki, który wraz z p.
Szymonem Sulgostowskim zajął się także jej opracowaniem komputerowym. Kolejnym
redaktorem była Anna Kawińska, a opracowanie komputerowe przejął Marek Raszplewicz.
W poszczególnych latach zespół tworzyli także: Elżbieta Bartuszek, Agata Bąba, Paulina

Bibrowska,
Anna Bitner, Iwona
Chmielewska , Piotr Cuprjak, Anna
Dobrzyńska, Kinga Fetraś,
Michał
Dudek, Katarzyna Gałązka, Malwina
Giedyk,
Joanna
Jackowska,
Aleksandra
Jakubowska,
Jolanta
Jakubowska,
Wioletta
Jasińska,
Karolina Jóźwiak, Anna Kawińska,
Aneta Kazała, Milena Kołodziejczyk,
Żaneta
Kołodziejczyk,
Agata
Krajewska, Joanna Kujat, Patrycja Kurp, Aldona Kwapis, Paulina Latosiak, Agata Lenart,
Karolina Lewandowska, Tomasz Lichowski, Katarzyna Lipiec, Konrad Maciejewski,
Paulina Małek, Izabela Martynik, Ewelina Michalak, Magdalena Michalak, Marta
Michalak, Michał Michalak, Kamil Michalak, Katarzyna Melon, Magdalena Melon,
Karolina Mydłowska, Iwona Nejman, Jakub Orlik, Monika Orlik, Wioleta Paluszewska,
Karol Pajewski, Iwona
Popis, Tomasz Pawłowski,
Agnieszka
Piasecka,
Dorota Prykiel, Małgorzata
Przyborek,
Katarzyna
Ptaszek,
Katarzyna
Ptaszyńska, Klaudia Rek,
Rafał Rutkowski, Karolina Rutkowska, Artur Sadowski, Iza Sankowska, Magdalena
Sepczyńska, Arkadiusz Siczek, Katarzyna Skowron, Weronika Skowrońska, Dorota
Stachniak, Krystyna Stachniak, Małgorzata Stefaniak, Jolanta Stępniewska, Agnieszka
Ścisłowska, Marlena Średnicka, Łukasz Teklak, Anna Tkaczyk, Arkadiusz Tomczyk,
Zofia Truszkowska, Marcin Wencel, Małgorzata Włodarczyk, Ewelina Zapartowicz,
Paweł Zaraś, Jakub Zarzycki, Tomasz Zieliński. Nie sposób pewnie wymienić wszystkich,
którzy włączyli się w pracę, ale jak widać, jest to bardzo pokaźna gromada. Pojedyncze
artykuły pisało wiele osób, byli też tacy, którzy chcieli pochwalić się swoją twórczością
poetycką.
Aby zdobyć przygotowanie merytoryczne, zgłosiliśmy wybraną grupę najaktywniejszych
uczniów do udziału w warsztatach redakcyjnych w Warszawie i zostaliśmy do nich
zakwalifikowani. Wraz z opiekunami poznawaliśmy tajniki pracy, zdobywaliśmy nowe
doświadczenia od rówieśników z innych szkół. Wraz z młodzieżą w warsztatach
uczestniczyły panie: Maria Lenart, Jolanta Ścisłowska, Ewa Ścisłowska.
Gazetka zawierała różnorodne treści: kalendarium, ciekawostki ze świata, aktualności z
życia szkoły, kącik poetycki. Zawsze było miejsce na osiągnięcia sportowe uczniów.

Dzieliliśmy się refleksjami na temat wycieczek, zamieszczaliśmy recenzje spektakli,
filmów czy nowości wydawniczych. Pamiętaliśmy o podsumowaniu wyników naszej
pracy w poszczególnych latach, przedstawialiśmy statystykę ocen, frekwencji, stanu
czytelnictwa, wyników konkursów i olimpiad. Analizowaliśmy na łamach gazetki efekty
zbiórek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Góry Grosza, zbiórki pod hasłem
„I Ty zostań Świętym Mikołajem”. W żadnym numerze nie mogło zabraknąć dawki
humoru w różnej formie: karykatury, rebusów, kwiatków z zeszytów szkolnych,
dowcipów. Staraliśmy się przybliżyć tradycje związane ze świętami. Pamiętaliśmy o
dokumentowaniu ważnych wydarzeń z życia naszej szkoły, takich jak: ślubowanie,
studniówka,
wieczornica
poświęcona
Janowi Pawłowi II, jasełka, apele
okolicznościowe – szkolne i gminne.
Niezapomniane wrażenie pozostawiły
spotkania ze sławnymi ludźmi. Do nich
należały niewątpliwie spotkanie z Zenonem
Gierałą – autorem baśni i legend Ziemi
Radomskiej czy rozmowa z pisarzem
Antonim Tomczykiem – wiceprezesem
Stowarzyszenia
Rodzin
Osadników
Cywilnych i wojskowych Kresów Wschodnich. Na hali sportowej odbyło się spotkanie z
piłkarzami – braćmi Żewłakow.
Warto wspomnieć, że wydawaliśmy egzemplarze okolicznościowe, np. dotyczący naszego
Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II, który rozdaliśmy mieszkańcom Mogielnicy podczas
dorocznej Wieczornicy poświęconej Papieżowi.
Należy pamiętać, iż zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony Dyrekcji Szkoły.
Dziękujemy!
Mamy nadzieję, że kolejne roczniki uczniów wezmą udział w tworzeniu dalszych numerów
„Szkolnego Halo”, a praca w naszej redakcji stanie się dla nich przyjemnością.
Maria Lenart
Fot. J.M.

Miło szaleć, kiedy czas po temu...
Tradycyjnie 21 marca uczniowie i nauczyciele ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy
hucznie powitali Pierwszy Dzień Wiosny. Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum
oraz opiekunowie – p. Lidia Kosatka, p. Jolanta Pawłowska, p. Sylwia Janicka, p. Paweł
Kowalski – przygotowali wiele atrakcyjnych niespodzianek. Nasi uczniowie dopingowali
swoich reprezentantów w różnych konkursach. Wszystkim zmaganiom towarzyszyły
wielkie emocje i burze oklasków. W szkolnym jury zasiadali: p. Dyrektor Dariusz
Sańpruch, p. Iwona Chmielewska, p. Agnieszka Kłujszo-Juścikowska, p. Paweł Kowalski,
p. Paweł Pajewski.

W konkursie Top Model podziwialiśmy pomysłowe przebrania i osobisty urok
uczestników. Wśród nich znaleźli się m. in.: kolorowy clown, słodkie Teletubisie, urocze
tancerki hula, barczysta panna młoda z obstawą oraz Marilyn Monroe w zapierającej dech

kreacji. To właśnie
M.M., w którą wcieliła
się
Klaudia
Omen,
zachwyciła
jury
i
zdobyła
pierwszą
nagrodę oraz tytuł Miss
Wiosny. W konkursie
Must be the music
zaprezentowali
się
miłośnicy
muzyki
obdarzeni
dobrym
słuchem. Serca publiczności skradła Kinga Górecka. Jej perfekcyjne wykonanie piosenki
My heart will go on z
repertuaru Celine Dion
okazało się nie do
pobicia! Atrakcją dla
zebranych okazał się
występ zespołu
White
widow (Patryk Miazga,
Tomasz
Lis,
Piotr
Skoczek,
Szymon
Chylak).
Ostatnim konkursem była
Familiada. W turniejowe
szranki stanęły drużyny
Gimnazjum i Liceum. Uczestnicy starali się wypaść jak najlepiej i zdobyć cenne punkty dla
swojej drużyny. Nie było łatwo! Ostatecznie zwyciężyli gimnazjaliści pod wodzą Bartosza
Kwietniewskiego.

21 marca świętowaliśmy
także Szkolny Dzień
Języków Obcych. Nad
jego przebiegiem czuwali
nauczyciele:
języka
angielskiego (p. Danuta
Komorowska, p. Karolina
Łygan,
p.
Agnieszka
Ulaska,
p.
Paweł

Zwieńczeniem obchodów Dnia
Wiosny był turniej siatkówki.
Nauczyciele
zmierzyli
się
z
uczniami.

W tym roku role się odwróciły –
drużyna belfrów zrewanżowała się
za
zeszłoroczną
porażkę,
zwyciężając 2:0 z gimnazjalistami i
2:1 z licealistami.

Kowalski), języka rosyjskiego
(p. Wanda Zupa, p. Edyta
Mydłowska),
języka
niemieckiego
(p.
Paulina
Wiktorek). W tym dniu
wszyscy mogliśmy podziwiać
ciekawy
międzynarodowy
pasaż, na który złożyły się
prace wykonane przez uczniów
naszej szkoły. Z samego rana
reprezentanci klas I, II, III
gimnazjum oraz klas I, II, III

liceum mieli również szansę sprawdzić swoją wiedzę w quizie na temat Rosji, Niemiec
oraz Wielkiej Brytanii. Wśród gimnazjalistów najlepiej wypadł zespół klas trzecich, w
grupie
licealnej
zwyciężyła
drużyna
klas
pierwszych.
Warto dodać, że wszyscy uczestnicy konkursów zorganizowanych podczas szkolnych
imprez otrzymali słodkie nagrody, których sponsorem była firma Ferrero
Trzeba przyznać, że szkolne przedsięwzięcie dostarczyło nam świetnej rozrywki. Miło
szaleć,
kiedy
czas
po
temu...
Już
niedługo
przecież
egzaminy!!!
Samorząd Uczniowski, (em), fot. I. Chmielewska.
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godz. 1800 w hali sportowej Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
w
Mogielnicy już po raz ósmy
przeżywaliśmy chwile wzruszenia,
czcząc pamięć Ojca Świętego – Jana
Pawła II w rocznicę Jego śmierci.
W
związku
z
ogłoszonym
przez Kościół „ Rokiem Wiary”
motywem przewodnim tegorocznej
uroczystości była właśnie istota
wiary, jej siła, a czasem jej brak we
współczesnym świecie. Przykładem takiego człowieka, który utracił wiarę, osamotnionego
i zagubionego
w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie decyduje tylko „ilość, masa,
dobra materialne…” jest Adam (doskonale kreowany przez Michała Ścisłowskiego –
ucznia klasy I c LO.), pojawiający
się na scenie w tłumie obojętnych,
spieszących się przechodniów,
zajętych wyłącznie sobą i swoimi
sprawami. Ów Adam na końcu
inscenizacji odzyskuje wiarę,
dziękując Bogu za przykład
Wielkiego świętego człowiekaJana Pawła II, dziękując za
świadectwo Jego życia, które to
pozwoliło mu odnaleźć siebie.
Oczywiście doskonałym
nauczycielem prawd wiary był
zawsze Nasz Ukochany Rodak –
Papież Jan Paweł II. I takim staraliśmy się go pokazać w wielu tekstach poetyckich,
pieśniach wykonywanych przez solistów oraz chór. Niezwykle oryginalnie zabrzmiała
„Barka” zagrana na skrzypcach przez Olę Kaczmarek (ucz. kl. I a Gim.). Program
ubogaciło pięć prezentacji multimedialnych, zawierających głębokie myśli na temat życia
człowieka i prawd moralnych. Te wszystkie treści zostały osadzone w wymownej scenerii.
Najbardziej widoczny był krzyż – symbol wiary. Elementy dekoracji stanowiły także:

kotwica i kajak, umiejscowione w niebieskiej
tkaninie imitującej wodę. Nad wszystkim
górował portret Ojca Świętego. Końcowym
akcentem wieczornicy była prezentacja zdjęć
z pielgrzymki mieszkańców Mogielnicy do
Watykanu w roku 1995. Mogliśmy zobaczyć
wspomnienia z audiencji prywatnej u Papieża
– Jana Pawła II.

Na uroczystość licznie przybyli
mieszkańcy Mogielnicy oraz zaproszeni
goście: Burmistrz Gminy i Miasta
Mogielnica p. Sławomir Chmielewski,
Radni Rady Miejskiej, Dyrektorzy szkół oraz Księża i Siostry Pasjonistki z tutejszej
parafii. Na twarzach wielu widzów widać było zadumę i łzy, uczestnicy nie kryli
wzruszenia. Te chwile wspomnień rozważań i wzruszeń były nam wszystkim potrzebne.

Uroczystości tej towarzyszył konkurs ogłoszony przez Dyrektora ZSO
p. Dariusza Sańprucha na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Zwycięzcami okazali się:
Jagoda Koperska – I miejsce, Patrycja Goska – II miejsce, Bartłomiej Pajewski – III
miejsce, którzy otrzymali z rąk p. Dyrektora piękne albumy o Ojcu Świętym. Wszyscy
uczestnicy konkursu oraz uczniowie zaangażowani w przygotowanie uroczystości zostali
nagrodzeni słodkimi upominkami.

Poszerzamy wiedzę
Holandia
Królestwo Niderlandów (Holandia) jest monarchią konstytucyjną położoną w
zachodniej części Europy nad Morzem Północnym, które oblewa ją od północy i
zachodu. Graniczy na południu z Belgią oraz na wschodzie z Niemcami. Językami
urzędowymi są niderlandzki oraz fryzyjski (jako drugi język we Fryzji). Wielu
Holendrów opanowała nawet kilka języków, mając świadomość, że zasięg ich
własnego jest niewielki. 90% Holendrów zna język angielski. Stolicą
konstytucyjną jest Amsterdam, zaś administracyjną Haga. Dewiza kraju brzmi Je
Maintiendrai – Będę bronić. Państwo jest gęsto zaludnione, a znaczna część jego
powierzchni znajduje się poniżej poziomu morza. Waluta to euro. Holandia należy
do czołówki państw eksportujących żywność, choć niewielka część społeczności
kraju jest zatrudniona w rolnictwie. Ze względu na tonaż przeładowywanych
towarów na szczególną uwagę zasługuje port w Rotterdamie.
Państwo jest znane z licznych wiatraków, ale także serów, rowerów, wysokiego
poziomu tolerancji i mnóstwa tulipanów.

Przygotowaniem wieczornicy zajęła się liczna grupa nauczycieli:
p. dyr. Urszula Tomala-Kujat, p. dyr. Jolanta Tomczyk, siostra Katarzyna Balcerzak,
p. Agnieszka Kłujszo- Juścikowska, p. Mirosława Koperska, p. Lidia Kosatka,
p. Mariola Kuźma, p. Maria Lenart, p.
Jolanta Ścisłowska, p. Aldona OmenWrzesińska, p. Anna Woźnica. Nad
całokształtem uroczystości czuwał p.
dyrektor Dariusz Sańpruch. Podziękował
zaproszonym gościom i mieszkańcom za
liczny udział i zaprosił wszystkich obecnych
na kremówki do stołówki szkolnej.

Maria Lenart
fot. S. Janicka

Herb Holandii

Flaga Holandii

SKEM (ah)

Oscary 2013
Wszystkich miłośników kina z pewnością zainteresują
ciekawostki z OSCAROWEJ GALI
Szkolnego Halo zaprasza na relację redakcyjnej koleżanki

Oscary 2013, czyli najsławniejsze nagrody filmowe rozdane. Pośród znanych osobistości,
które odebrały złote statuetki znaleźli się m.in. Ben Affleck, Ang Lee, Quentin Tarantino,
Daniel Day-Lewis, Jennifer Lawrence oraz Anne Hathaway. Najlepszym filmem
okrzyknięto ”Operację Argo”. Najlepszą piosenką do filmu okazał się utwór ”Skyfall” w
wykonaniu Adele. Natomiast filmem, który zagarnął najwięcej statuetek zostało ”Życie
Pi”.
Najlepszy film:
- "Operacja Argo"
Najlepsza aktorka:
- Jennifer Lawrence za rolę w filmie "Poradnik pozytywnego myślenia"

Najlepszy aktor:
- Daniel Day Lewis za rolę Lincolna w filmie o tym samym tytule
Najlepszy reżyser:
- Ang Lee za film "Życie Pi"
Najlepszy scenariusz:
- "Django" Quentina Tarantino
Najlepsza piosenka do filmu:
- "Skyfall" w wykonaniu Adele
Najlepszy aktor drugoplanowy:
- Christoph Waltz "Django"
Najlepsza aktorka drugoplanowa:
- Anne Hathaway za rolę w musicalu "Nędznicy"
Najlepsza muzyka:
- "Życie Pi"
Najlepsze zdjęcia:
- "Życie Pi"
Najlepszy pełnometrażowy film aminowany:
- "Merida Waleczna"
A oto podsumowanie tegorocznej 85. gali wręczenia Oscarów: najwięcej statuetek, bo aż
cztery powędrowały do twórców filmu "Życie Pi". Po trzy zdobyły takie produkcje jak:
"Operacja Argo", "Nędznicy"; po dwie: "Skyfall", "Lincoln", "Django".
Iwona Różańska, kl. 2b g.

Słynni ludzie z Mogielnicy

Warto czytać? Warto! Przed Wami kolejne propozycje naszych recenzentek

W tym numerze przypominamy sylwetki znanych ludzi, którzy byli związani z naszą gminą.

Antoni Badowski - ostatni garncarz z Mogielnicy
Antoni Badowski urodził się 2.V.1920 roku w Mogielnicy. W rodzinie rolnika, garncarza
Jana i Józefy Badowskich". Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w rodzinnym mieście
przez jakiś czas uczył się zecerstwa w Warszawskiej Szkole Zawodowej. Naukę przerwał i
powrócił do Mogielnicy, tu zajął się garncarstwem. Rzemiosłem tym trudniła się cała jego
rodzina: dziadek, stryj, bracia cioteczni. Badowski całe życie zajmował się rolnictwem i
garncarstwem. Wyrabiał z gliny różnej wielkości miski, dzbany, dzbanki – barszczniki,
tzn. dwojaczki, garnki na mleko i ogórki, foremki do ciasta, doniczki na kwiaty, skarbonki
- świnki, gwizdki wodne. Część z nich spełniała rolę dekoracyjną.

Robin Cook Chromosom 6
Robin Cook ukończył medycynę na Uniwersytecie
Columbia oraz studia podyplomowe na Harvardzie.
Prawdopodobnie dlatego tworzy świetne thrillery
medyczne. Jednym z nich jest Chromosom 6 Autor
postanowił opowiedzieć historię naukowców, którzy dzięki
ciężkiej pracy stworzyli coś niezwykłego.
W Gwinei Równikowej, kraju o którym mało ludzi
słyszało, dzieją się dziwne rzeczy. Prowadzone są tam
badania, do których wykorzystuje się małpy. Do Nowego
Jorku przybywa jeden z pacjentów i po pewnym czasie w
dziwny sposób umiera. Trafia do kostnicy, gdzie zajmuje
się nim patolog sądowy Laurie Montgomery. Wkrótce
zwłoki znikają w tajemniczy sposób.

Flora Bieńkowska – powieściopisarka
Bieńkowska Flora (właściwie Florentyna) pseudonim "Bogusz". Była powieściopisarką,
poetką, autorką sztuk scenicznych. "Urodziła się 9 czerwca 1914 roku w Mogielnicy w
rodzinie szewca Jana Trynkusa i Pelagii z Zaborowskich". Po ukończeniu szkoły
powszechnej w rodzinnej miejscowości i Gimnazjum Królowej Jadwigi w Warszawie,
studiowała polonistykę na Wolnej Wszechnicy Polskiej i jednocześnie pracowała jako
nauczycielka. W 1948 roku została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Przez dwa lata pełniła funkcję sekretarza Oddziału Warszawskiego.
Marek Drewnowski
Naukę gry na fortepianie rozpoczął we wczesnym dzieciństwie. Studia pianistyczne
odbywał w warszawskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Ryszarda Baksta i
Zbigniewa Drzewieckiego. Po śmierci prof. Drzewieckiego przeniósł się do Krakowa i
ukończył tamtejszą PWSM w klasie Jana Hoffmana. Nagranie 12 Sonat Scarlatiego w 1975
r. przyniosło artyście znaczący sukces w kraju i za granicą, a po wysłuchaniu jego nagrania
w Nowojorskim Radiu, Leonard Bernstein zaprosił Marka Drewnowskiego do występów w
Tanglewood z Bostońską Orkiestrą Symfoniczną. Pianista koncertuje w największych
salach koncertowych Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Czesław Ślisławski - pracownik naukowy
Czesław Ścisłowski - fizyk, nauczyciel szkól średnich i akademickich. Urodzony
22.IV.1904 roku w Mogielnicy, w rodzinie Franciszka i Franciszki z Podgórskich. "Szkołę
powszechną w Mogielnicy, Gimnazjum im. Władysława Giżyckiego w Warszawie (1924).
Po dwóch latach studiów w Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, przeniósł
się na Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego który ukończył
w 1930 roku. W latach 1930-1932 pracował jako nauczyciel fizyki i wychowawca w
internacie Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Płocku. W 1934 roku
złożył egzamin zawodowy i otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich.
W kolejnym numerze: sylwetka rzeźbiarza Franciszka Strynkiewicza
Renata Grzejszczyk, kl. 2bg.

Moim zdaniem książka jest interesująca, szczególnie dla amatorów medycyny i mocnych
wrażeń.
Lisa Jackson Lodowata żądza
Jenna miała wszystko – rodzinę, sławę, pieniądze,
szczęście- do czasu, gdy na planie filmowym zginęła jej
siostra. Aby zapomnieć o tragicznych wydarzeniach,
bohaterka wyprowadziła się wraz z córkami do Catwalk
Point. Niestety w tym czasie również się rozwiodła. Nowe
życie nie wyglądało tak, jak powinno. Jenna ma problemy z
dorastającymi córkami, domem i dręczącymi ją
wspomnieniami. Na dodatek w spokojnym dotychczas
miasteczku dochodzi do serii morderstw i zaginięć, a Jennę
uporczywie nawiedza fan. Okazuje się, że sprawy się łączą i
nikt już nie jest bezpieczny.
Utwory Lisy Jackson sprzedają się w milionach
egzemplarzy i zajmują czołowe miejsca na listach bestsellerów. Każda jej książka jest
godna polecenia i bardzo wciągająca.
Marta Michalak klasa 3e

Godne polecenia

Na zakończenie coś wiosennie optymistycznego

LOT, reż. Robert Zemeckis
Pewnego dnia samolot pasażerski startuje do
kolejnego lotu rejsowego. Kapitanem jest
świetny pilot, Whip Whitaker (nagrodzony
oscarem DenzelWashinton).Wkrótce po
starcie samolot wlatuje w burzę, ale dla
kapitana to żaden problem. Skutecznie
wyprowadza maszynę z kłopotów ku uldze
pasażerów i załogi. Ale nagle sprawy
przybierają zły obrót. Seria usterek sprawia,
że samolot zaczyna spadać. Whip w
mistrzowski choć
niekonwencjonalny
sposób sprowadza samolot na ziemię:
uderzenie jest porażające, ale udaje się
uratować
niemal
wszystkich
na
pokładzie. Media ogłaszają Whipa
bohaterem, ale w trakcie ustalania
przebiegu wydarzeń pojawiają się
pytania. Im więcej wiadomo o
katastrofie, tym mniej jasne jest kto lub
co było jej przyczyną .Zwłaszcza, że
pojawiają się nowe okoliczności, które
mogą pogrążyć kapitana Whitakera.

Szkolne Halo życzy miłej lektury i dobrej zabawy
Redaktorzy numeru 4/2012/2013
Foto: fotomek, (em), S. J., I. Chmielewska, J. M., K. M., źródła internetowe
Jakub Orlik, kl. 2bg.

