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Szkolne Halo
KONSTYTUCJA 3 MAJA
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja,
była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona
na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat
kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy
stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy
ustroju nowożytnego w Polsce.

Lato czeka!!!

]

W gminnych obchodach Rocznicy Uchwalenia Kostytucji 3 Maja uczestniczyli:
Dyrekcja ZSO – p. Jolanta Tomczyk, p. Urszula Tomala-Kujat, p. Anna
Łukaszczyk, nauczyciele oraz przedstawiciele wszystkich klas gimnazjum i liceum
oraz rodzice naszych uczniów.

Wiosenna wycieczka klas drugich gimnazjum
Wiosenna

pogoda

zachęca do podróżowania i nie
pozwala spokojnie usiedzieć w
jednym

miejscu.

Uczniowie

klas II a, b, c, d gimnazjum
wraz

z

wychowawcami

postanowili więc wyruszyć do
Warszawy.

Spodobała nam się gra aktorów, którzy niezwykle sugestywnie wcielili się
w swoje role na tle oszczędnej, aczkolwiek wymownej dekoracji.

Naszą
Głównym celem naszego wyjazdu była wizyta w Teatrze Buffo, który, choć
nieco zapomniany i nie tak piękny jak w czasach swej świetności, przyjął
nas gościnnie. Skąpiec Moliera w reżyserii Jarosława Szweca przypadł do
gustu młodej publiczności wypełniającej widownię.
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Dziękujemy naszym wychowawczyniom – p. Katarzynie Frączak –
Słoneczny dzień, świeże powietrze oraz soczysta zieleń drzew zachęciły nas

Bartuszek, p. Lidii Kosatce, p. Beacie Kotlarz, p. Edycie Mydłowskiej –

do spaceru po pobliskim parku. Wybraliśmy się także przed budynek

za wspaniale zorganizowany dzień! A może z okazji Dnia Dziecka

Sejmu, gdzie zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć naszej wesołej grupie.

wybierzemy
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do
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Uczniowie kl. 2 gimnazjum

WIOSENNE DNI SAMORZĄDNOŚCI
Tegoroczne Dni Samorządności
przebiegały w radosnej atmosferze.
Uczniom naszej szkoły towarzyszyły
wiosenne kolory
i promienne uśmiechy

Każda szanująca się wycieczka szkolna ma obowiązek wstąpić
na małe co nieco do Centrum Handlowego w Jankach. My także
pozostaliśmy wierni tej tradycji Zadowoleni po uczcie dla ducha i ciała
wróciliśmy do Mogielnicy. Tam czekali na nas rodzice.

Wszystkie szkolne
korytarze i pracownie
tonęły w zieleni;-)

Dzień Matki
Dzień Matki to święto na cześć
wszystkich matek obchodzone w wielu
krajach świata. Jego współczesna
forma zapoczątkowana została w
Stanach Zjednoczonych na początku
XX wieku, gdzie obchodzone jest w
drugą niedzielę maja. W Polsce święto to, wypadające 26 maja, obchodzono
pierwszy raz w 1914 roku w Krakowie.
Chociaż współczesna forma święta jest stosunkowo młoda, to w różnych
kulturach na przestrzeni wieków istniały święta poświęcone zarówno
macierzyństwu, jak i płodności. Starożytne kultury miały własne święta ku
czci matek, często reprezentowanych przez boginie-matki, symbole
płodności i urodzaju.
Frygowie
obchodzili
święto poświęcone Kybele
bogini
płodności,
urodzaju, wiosny i miast
obronnych, Bogini Matce.
U Greków podobną rolę
pełniła Reja (także Rea), a
zwyczaj
ten
został
przejęty przez Rzymian i
dostosowany do ich panteonu bóstw. Niektóre ze starożytnych obchodów
przetrwały do dziś, np. w Indiach, w tradycji hinduskiej ważną rolę
odgrywa święto Durgapudźa, czyli obchody ku czci bogini Durgi.
W XVI wieku rozwinął się zwyczaj odwiedzania rodzinnych stron i brania
udziału w mszy odprawianej w ,,kościele-matce'' w czwartą niedzielę
Wielkiego Postu, tzw. Laetare, czyli z łac. radować się. W Angli niedzielę
tą nazywano Mothering Sunday. Wizyta w rodzinnych stronach wiązała się,
oczywiście, z odwiedzinami rodzinnego domu, spotkaniem z matką i ojcem.
Jak wspomniano, współczesna forma święta wywodzi się ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki i została zapoczątkowana za sprawą Anny Jarvis
z Filadelfii, która zorganizowała 12 maja 1907 r. nabożeństwo na cześć

swojej zmarłej matki, działaczki na rzecz kobiet. Przeprowadzona przez nią
kampania mająca na celu popularyzację obchodów Dnia Matki przyniosła
spodziewany rezultat i już po kilku latach większość stanów obchodziła to
święto w drugą niedzielę maja, a w 1914 r. prezydent Woodrow Wilson
uczynił je świętem państwowym. Początkowo święto to miało na celu
szczególne uszanowanie matki, docenienie jej wysiłków włożonych w
wychowanie dzieci, jednak szybko uległo komercjalizacji w postaci
zwyczajów wysyłania kartek z życzeniami i kupowania kwiatów, czy
prezentów. Źródło: http://www.kalendarzswiat.pl
Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD)
Dzień ustanowiony
przez Zgromadzenie
Narodów

w

1954

Ogólne Organizacji

Zjednoczonych (ONZ)

upowszechniania

ideałów

i

dla
celów

dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945)
i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ;
w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.
W

Polsce

i

innych

byłych państwach

socjalistycznych Międzynarodowy

Dzień

Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu
1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano
go w związku z akcją zbierania podpisów
pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest
organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata [a].Od 1994 tego dnia
w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.
Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez
organizowanie rozgrywek międzyklasowych
Źródło: https://pl.wikipedia.
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Co warto zobaczyć...
Film opowiada historię genialnego naukowca
Stephena Hawkinga – rozwoju jego choroby,
uczucia do Jane, a w końcu rozpadu ich
małżeństwa.
Reżyseria: James Marsh

Obsada:
Stephen Hawking – Eddie Redmayne

Wieczorem natomiast udali się do Teatru Narodowego na spektakl baletowy
pod tytułem Don Kichot na podstawie powieści Miguela de Cervantesa.

Jane Hawking – Felicity Jones
Jonathan Hellyer Jones - Charlie Cox
Dennis Sciama - David Thewlis
Elaine Mason - Maxine Peake

Już w 1614 roku w królewskim Luwrze tańczono balet dworski Don
Quichotte. Później motywy z dzieła Cervantesa zadomowiły się w balecie na
stałe, owocując przez 400 lat dziesiątkami nowych opracowań. Malowniczy
koloryt dawnej Hiszpanii, ponętne Cyganki i strojni toreadorzy, błędny
rycerz z La Manchy, komiczny Sancho Pansa i pokraczny Gamache zawsze
mogą liczyć na powodzenie. A główni bohaterowie, Kitri i Basilio, nie mają
sobie równych w repertuarze klasycznym w kategoriach wdzięku,
temperamentu i wirtuozerii tanecznej. Wszystko to tworzy porywającą rewię
tańca klasycznego w hiszpańskiej stylistyce.
Źródło: http://teatrwielki.pl/

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA TEGO WSPANIAŁEGO I WZRUSZAJĄCEGO FILMU!!!

tańcem i piosenką, wręczyły

PRZYJACIELE! WSPÓLNYCH CHWIL BYŁO WIELE!!!

im drobne upominki. Były

W dniu 24 kwietnia 2015 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste

kwiaty,

pożegnanie tegorocznych maturzystów – absolwentów Publicznego Liceum

słodycze

i łzy wzruszenia. Kolejny

Ogólnokształcącego w Mogielnicy Anno Domini 2015.

rocznik kończy szkołę średnią.
Przed

nimi

egzamin

maturalny. Nam wszystkim
pozostaną
pamiątkowe
wizerunkami

wspomnienia
tableau

i
z

naszych

maturzystów.
Cała Społeczność szkolna życzy tegorocznym absolwentom sukcesów
na maturze.
Trzymamy kciuki!
Uroczystość pożegnalną trzecioklasistów swoją obecnością zaszczycili:
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica pan Sławomir Chmielewski,
Przewodniczący Rady Miejskiej pan Jan Tkaczyk, Przewodniczący Rady
Rodziców pan Robert Krawczyk oraz ksiądz prałat Henryk Trzaskowski.
Absolwentów żegnała w swoim przemówieniu pani dyrektor Jolanta
Tomczyk, a w imieniu wychowawców, pani Anna Haraśna. Było wiele
nagród, dyplomów i wyróżnień dla uczniów oraz podziękowania dla
rodziców, w tym dwa listy gratulacyjne. Uczniowie klas trzecich po raz
ostatni wystąpili przed młodszymi kolegami z krótkim programem
artystycznym. Klasy drugie tradycyjnie pożegnały absolwentów wierszem,

`

(ah)

DZIEŃ DZIECKA W ZOO? SUPER POMYSŁ!!!

Przez cały czas towarzyszyła nam słoneczna pogoda.

Z okazji Dnia Dziecka wychowawcy zabrali nas na wycieczkę
do warszawskiego ZOO.

Chwilami czuliśmy się jak w amazońskiej dżungli.
Dzięwczęta bały się pająków i piszczały na widok jadowitych węży;-)

Ponieważ dawno tam nie byliśmy, nie mogliśmy się doczekać na początek
zwiedzania i przed wejściem tłoczyliśmy się jak małe dzieci

Chłopcom najbardziej przypadły do gustu białe niedźwiedzie.
fot. em

Nasz Dzień Dziecka zakończyliśmy wizytą w kinie.

Pokaz iluzji w wykonaniu Benny'ego Khermayera

Miłośnicy przygody i mocnych wrażeń wybrali film pt.
Avengers: Czas Ultrona.

Pani dyrektor Jolanta Tomczyk
przygotowała
niezwykłą

dla

swoich

niespodziankę

uczniów
z

okazji

niedawno obchodzonego Dnia Dziecka.
W dniu 16 marca 2015r. w
murach ZSO w Mogielnicy gościliśmy
niezwykłą

postać-

pana

Benny'ego

Khermayera – słynnego iluzjonistę pochodzącego z Chorwacji. To jeden z
niewielu magików z długoletnią tradycją rodzinną – także jego mama była
znaną i jedyną na ówczesne czasy kobietą - iluzjonistką byłej Jugosławii.
Reszta grupy wybrała się film pt. Kraina jutra
z G. Clooney’em w roli głównej

Pasja dziedziczona z pokolenia na pokolenie sprawiła, że Benny
Khermayer zaczął występować już jakotrzynastoletni chłopiec.
Dziś odkrył przed nami świat iluzji – świat pełen zagadek,
niewytłumaczalnych zdarzeń i rzeczy. To, co niemożliwe stało się możliwe

– zobaczyliśmy jak „posłuszna kostka” wędrując po sznurku, zatrzymuje się

ŚWIĘTO SZKOŁY

na prośbę i jak klocki same układają się w pudełku. Uczniowie mieli

DZIEŃ PATRONA.
SZKOLNY DZIEŃ
SPORTU.
LETNI PIKNIK.

niepowtarzalną okazję aktywnego uczestnictwa w spektaklu - magicznym
zaklęciem rozmnożyli złotówki (!), uwolnili kolegę skrępowanego
sznurkiem, doświadczyli „czytania w ich myślach”, a co więcej –
skorzystali z niecodziennej okazji do lewitacji. Największą ciekawość
wywołała bezsprzecznie czarodziejska skrzynia " Cyk-cak Qubus".
Niecodzienny spektakl wzbudził pozytywne emocje zarówno wśród
uczniów jak i nauczycieli – nie tylko bawił, ale także uczył i promował
właściwe postawy i zachowania młodzieży – zawierał bowiem elementy
profilaktyki uzależnienia od narkotyków. Narkotyki to także podróż w świat
iluzji, ale tej bardzo niebezpiecznej, złudnej- podróż, z której tak trudno

Od wielu lat uczniowie i nauczyciele ZSO w Mogielnicy uroczyście
obchodzą Dzień Patrona Szkoły. Tegoroczne święto, które obfitowało w
liczne atrakcje, rozpoczęła akademia poświęcona sylwetce Jana Kilińskiego
–

uczestnika

insurekcji

kościuszkowskiej.

powrócić…
Ten jedyny w swoim rodzaju pokaz sfinansowany został przez
Gminną

Komisję

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Mogielnicy. To zadziwiające spotkanie z iluzją z pewnością na długo
zostanie w naszej pamięci.
A.

Ł.

Po programie artystycznym uczniowie wraz dyrekcją, opiekunami
i rodzicami przenieśli się na szkolne boisko, gdzie czekały na nich zawody
sportowe przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Przedstawiciele klas 1 – 3 gimnazjum oraz 1 – 2 liceum chętnie
wzięli

udział

w

lekkoatletycznych

zmaganiach,

a gorący aplauz koleżanek i kolegów zagrzewał ich do walki o najlepsze

Nad całością czuwały p. dyrektor Anna Łukaszczyk, p. dyrektor Urszula

miejsca.

Tomala

–

Kujat

oraz

wychowawcy

klas.

Podobnie jak w zeszłym roku p. dyrektor Jolanta Tomczyk zadbała o swoją
młodzież i zorganizowała letni piknik przy grillu.

Nasze szkolne święto okazało się strzałem w dziesiątkę.

Wspaniała pogoda, dużo śmiechu i wspólnej zabawy z rówieśnikami,
Zapewniła wszystkim uczestnikom imprezy
pyszne kiełbaski, chleb i napoje.

smaczny posiłek na świeżym powietrzu – pełny relaks! Czego trzeba
więcej,

aby

odetchnąć

od

całorocznej

nauki?

Dziękujemy!
(em) fot. A. Ł

Cieszymy się, że nasi wolontariusze potrafią okazać serce osobom, które

OLIMPIADA INTEGRACYJNA

najbardziej tego potrzebują.

KOLEJNY RAZ W MURACH NASZEJ SZKOŁY!
Olimpiada

Integracyjna

w

ZSO

im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy
stała się już tradycją. 22 czerwca 2015
roku

na terenie naszej pięknej hali

sportowej odbyła się kolejna edycja tej imprezy, organizowanej już od dawna
przez Stowarzyszenie Przyszłość Naszych Dzieci .
Olimpiadę otworzyła p. dyrektor Jolanta Tomczyk, która serdecznie powitała
wszystkich uczestników, nauczycieli, rodziców oraz kibiców.

Na wszystkich cierpliwych i niezłomnych sportowców czekały zasłużone
nagrody, które wręczyły – p. dyrektor Jolanta Tomczyk, p. dyrektor Urszula
Tomala-Kujat, p. Anna Łukaszczyk.

W zawodach wzięły udział dzieci i młodzież z wielu placówek.
Zgodnie z ideą olimpiady we wszystkich konkurencjach startowały
pary

składające

się

z

zawodników

niepełnosprawnych

i z wolontariuszy (tych – jak zwykle – nie brakowało wśród uczniów
naszego gimnazjum i liceum). Młodzi ludzie starali się nie tylko osiągnąć
dobry wynik, ale także świetnie się bawić.
(em) fot. A. Ł

Coś się kończy, coś zaczyna...
W tym roku pożegnaliśmy 85 absolwentów naszego gimnazjum.

W

imieniu

wychowawców

wystąpiła

p.

Ewa

Ścisłowska.

W swoim przemówieniu przytoczyła nazwiska uczniów, którzy osiągnęli
wysoką średnią ocen w nauce oraz tych, którzy uzyskali najwyższą liczbę
punktów na egzaminie gimnazjalnym. Wychowawczyni wspomniała także
o dokonaniach artystycznych i sportowych tegorocznych absolwentów.

Uroczystość prowadziła p. dyrektor Anna Łukaszczyk.
Uczniowie odebrali wiele nagród i świadectw z wyróżnieniem. Następnie
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, taneczne
i aktorskie w niezwykle bogatym programie artystycznym

Pani dyrektor Jolanta Tomczyk życzyła absolwentom sukcesów
i mądrych życiowych wyborów.

Zakończenie roku szkolnego
2014/2015
Nagrody i świadectwa
z wyróżnieniem dla
najlepszych uczniów
gimnazjum i liceum
oraz dyplomy
za 100% frekwencję.
Uczniowie klas drugich gimnazjum przygotowali dla starszych koleżanek
i kolegów bukiet życiowych drogowskazów i mądrych rad na przyszłość.
Każdy absolwent otrzymał także pamiątkowy kubek z logo ZSO im. Jana
Kilińskiego w Mogielnicy.

Taniec w wykonaniu dziewcząt z klas drugich przypadł do gustu
publiczności zgromadzonej na uroczystości.

Pani dyrektor Jolanta
Tomczyk życzyła uczniom
i nauczycielom wspaniałego
letniego wypoczynku.

26 czerwca – w dniu zakończenia roku
szkolnego rozstaliśmy się
z p. Aleksandrą Wojtatowicz,
p. Danutą Komorowską oraz
z ks. Markiem Kołodziejskim.
Mamy nadzieję, że nigdy nie zapomną
lat spędzonych w naszej szkole
i chętnie będą nas odwiedzać.
Do zobaczenia!

