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SZKOLNE HALO

SYMBOLE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA KILIŃSKIEGO
W MOGIELNICY

Nasza szkoła szczyci się wieloletnią historią oraz bogatą tradycją. Placówka
posiada kilka charakterystycznych symboli, z którymi jest utożsamiana.
Pierwszy stanowi pełna nazwa szkoły:
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. JANA KILIŃSKIEGO W MOGIELNICY
Ważnym symbolem jest także patron naszej szkoły – Jan
Kiliński – szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, obrońca
Warszawy, oddany ojczyźnie patriota. Jego sylwetkę przybliża
gazetka, która znajduje się dolnym na korytarzu.

Kolejny symbol to sztandar, towarzyszący wszystkim ważnym
uroczystościom, w których uczestniczy nasza szkoła. Na
purpurowym jedwabiu widnieje orzeł w koronie i napis "7-klasowa
Publiczna Szkoła Powszechna Nr 1 w Mogielnicy im. Jana
Kilińskiego, Myśmy przyszłością narodu - 1936 rok". Na odwrotnej stronie znajduje się
postać Matki Boskiej Ostrobramskiej i napis "Pod Twoją Obronę Uciekamy Się".

Już jesień
A liście, to dywan kolorów
Już jesień
A lasów kontury – zmazane
To jesień
Pejzaże tajemnie przymglone
Więc jesień
I pola są smutkiem zasłane
Jest jesień
Jan Krzysztof Misiuk
Podlasie 2007

Emblematem noszonym przez uczniów naszego
liceum jest srebrna tarcza z wygrawerowanym
wizerunkiem Jana Kilińskiego oraz nazwą szkoły.
Wszystkie wymienione symbole są ważne dla każdego ucznia i
nauczyciela naszej szkoły.
Darzymy je szacunkiem.

Ślubowanie ‘2008

ŚWIAT!
AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA ‘2008

Nie ma takiej chwili w naszym życiu, w której nie moglibyśmy rozpocząć nowej drogi.
Jacek Ryng

Ważnym wydarzeniem
w kalendarzu szkolnych
uroczystości jest Ślubowanie
pierwszoklasistów gimnazjum
i liceum.
W tym roku odbyły się
dwie imprezy. Gimnazjaliści
zostali przyjęci do społeczności
szkolnej 29. września, natomiast
licealiści – 6. października.
Nowi członkowie naszej
uczniowskiej braci zaprezentowali
ciekawe programy artystyczne.
Nie zabrakło w nich pięknych
i mądrych słów – obietnic.
Przyrzekli godnie reprezentować
naszą szkołę, dbać o jej dobre
imię, walczyć z niesprawiedliwością i nietolerancją, szanować godność własną i innych.
Starsi koledzy uroczyście powitali pierwszaków. Z okazji ślubowania przygotowali wraz
z wychowawcami okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, wypełniony złotymi myślami –
drogowskazami na przyszłość. Uczniowie klas drugich przywołali w swym wystąpieniu symbole,
z którymi powinien się utożsamiać każdy uczeń. Jednym z nich jest srebrna tarcza z wizerunkiem
patrona naszej szkoły – Jana Kilińskiego. Wszyscy świeżo upieczeni licealiści otrzymali takie
emblematy z rąk dyrekcji oraz wychowawców.
Mamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych pozostaną wierni swym przyrzeczeniom i już
wkrótce wprowadzą je w czyn. Życzymy powodzenia!!!
Wychowawcy
klas
pierwszych gimnazjum
Klasa I a – p. Anna Frasońska
Klasa I b – p. Jolanta Ścisłowska
Klasa I c – p. Mariola Kuźma
Klasa I d – p. Mirosława Koperska
Wychowawcy
klas
pierwszych liceum
Klasa I A – p. Jolanta Pawłowska
Klasa I B, C – p. Katarzyna Frączak

Lepiej przed szkodą zmądrzeć niż po szkodzie, więc nie pozwólmy zginąć
przyrodzie!!!
Do tegorocznej akcji
sprzątania naszej okolicy
włączyli się uczniowie
naszego liceum. Tym razem
dużym zaangażowaniem
wykazali się uczniowie klasy
II C:
W. Chochlewicz, M. Grotek,
M. Sołtysiak, A. Stępniak,
P. Brzemiński, T. Olszewski,
W. Truszkowski, a także
uczennica klasy II B –
A. Wangryn.
Ze względu na kłopoty z pogodą akcja odbyła dopiero 27. września (w sobotę). Młodzież
pod opieką p. J. Mydłowskiego uporządkowała część lasu w okolicy wsi Kaplin. Na uwagę
zasługuje fakt, iż dziewczęta i chłopcy poświęcili swój wolny czas, aby wziąć udział w tym
przedsięwzięciu.
ZIEMIO
Ziemio
Tak spieszą się ludzie
by Cię zniszczyć
Ziemio!
Ziemio
Jeszcze się nie daj
jeszcze się obroń
przed naszą głupotą.
Jeszcze pozostań.
Ziemio piękna
Ziemio cierpliwa
Ziemio jedyna
nikt Cię nie powtórzy
(Cz. Błażejewicz)

WARTO PAMIĘTAĆ ...
Dzień Wszystkich Świętych wprowadził dla
całego kościoła Grzegorz IV w 834r. jako pamięć o
zmarłych. Tradycja Wszystkich Świętych albo
Święto Zmarłych ma swój początek w starym
celtyckim święcie Samhain.
Samhain (śmierć ciała) oznaczał dla naszych
przodków początek nowego roku. Jeśli dziwi, że
początek roku zaczynał się 1 listopada, należy
uświadomić sobie, że Celtowie byli rolnikami i dla
nich żniwa zaczynały się sianiem ozimin, czyli
obdarowywaniem zaczątkiem życia gleby śpiących
jeszcze pól.
Wszystkich Świętych (Kościół Katolicki,
Episkopalny i luterański) to cześć dla wszystkich świętych w niebie. Drugi listopada jest to dzień
poświęcony zmarłym, których w tym dniu szczególnie się wspomina. Są to dni, które skłaniają ludzi
żyjących do duchowego kontaktu z innymi, czy to z żyjącymi czy ze zmarłymi.
Nie kwiat czy wieniec, ale usposobienie duchowe pomagają nam dobrze przeżyć te dni.
Czynności zewnętrzne mają jedynie charakter pomocniczy.
Już od bardzo wielu lat obchodzimy dzień 1 listopada jako Święto Zmarłych. W tym dniu
odwiedzamy groby bliskich nam zmarłych, zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach.
Do początku XX wieku w Polsce (na terenach wiejskich) istniał zwyczaj przygotowywania w
dniu 31 października różnych potraw. Pieczono chleby, gotowano bób i kaszę a na wschodzie
kutię z miodem i wraz z wódką pozostawiano je na noc dla dusz zmarłych (prawosławni na
grobach, katolicy na domowych stołach ). Wieczorem zostawiano uchylone drzwi wejściowe, aby
dusze zmarłych mogły w swoje święto odwiedzić dawne mieszkania.
Wierzono, że dusze doświadczają głodu, pragnienia, potrzebują wypoczynku i bliskości
krewnych. Obowiązkiem żywych było zaspokojenie tych potrzeb.
Po zapadnięciu zmroku, przez dwa kolejne dni: 1 i 2 listopada zabronione było klepanie masła,
deptanie kapusty, maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie sieczki, wylewanie pomyj aby nie rozgnieść
ani nie skaleczyć lub nie znieważyć odwiedzającej dom duszy.
W całej Polsce ugaszczano obficie żebraków i przykościelnych dziadów, ponieważ wierzono, że
pod ich postacią ukrywa się zmarła przed laty osoba.
W noc zaduszną, aż do świtu na cmentarzach rozstajach i w obejściach rozniecano ogniska,
których zadaniem było wskazywanie drogi błąkającym się duszom. Wierzono, że ogień palony na
grobach ma moc oczyszczającą zmarłych i daje ochronę żywym przed złymi mocami.
Nie zapominajmy o cmentarzach, które są naszą pamięcią. Nie zapominajmy o tych, dzięki
którym żyjemy w kraju wyzwolonym i wolnym politycznie. Szanujmy groby, bo przecież
wszystko co ziemskie przemija. Zapalmy znicz pomyślmy o tym co jest ważne.
Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
Ma wieczne odpoczywanie (...)
Smutek to jest mrok po zmarłych,
Ale dla nich są wysokie, jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij (...)
Odejdź pełen jasności skrzydlatej

Chwila z Piotrem...
Każdy z nas na pewno wie, że życie nie jest bajką, a los nie
zawsze pisze szczęśliwe zakończenia. Człowiek jest istotą, która
poszukuje swojego szczęścia, którym może być na przykład
wielka miłość aż po kres życia, pełniutkie do oporu portfele,
przyjaźń od serca na zawsze itd. Każdy ma swoją wizję i na jej
podstawie kreuje swoje życie. Rysuje szkice, tworzy projekty,
planuje przyszłość.
Ludzie w wędrówce do szczęścia popełniają wiele błędów mniejszych lub większych, z których są rozliczani przez los.
Jednak człowiek ma prawo do pomyłek, ponieważ nie może ich uniknąć. Sądzę, żę nie mamy szansy
na idealne życie. Dlatego musimy pamiętać jedno - powinniśmy próbować naprawiać błędy i to w
miarę szybko.
Ludzie mają własne szczyty marzeń, które chcą zdobyć i czasami ta sztuka się udaje. Czujemy się
szczęśliwi, kiedy mamy przyjaciół, gdy ktoś nas kocha nad życie, kiedy finansowo stoimy bardzo
dobrze. Jednak w pewnym momencie może się okazać, że to wszystko było nieprawdziwe.
Uświadamiamy sobie, że nikt tak naprawdę nas nie kocha, że przyjaciele byli fałszywi, a Fortuna
złudna. Nawet jeśli zostaną nam pieniądze, to stają się one mało wartościowe. Nie można nimi otrzeć
łez, zagłuszyć rozpaczy i tęsknoty.
Nasuwa się tu szereg pytań: Jak patrzeć na świat? Jak dalej żyć? Jaki sens ma nasza dalsza
egzystencja? No i to najczęstsze - Dlaczego ja i za jakie grzechy?
Niestety nikt z nas nie odpowie na te pytania. Po co nam te odpowiedzi?! Przecież w niczym nie
pomogą. W ciężkich chwilach trzeba znaleźć w sobie siłę, by trwać dalej (wiem, że to oklepane, ale za
to prawdziwe). Wiarę, która da nam moc do nowych uśmiechów (szczerych!). Bądźmy po prostu sobą!
Nie bójmy się okazywać uczuć. Kiedy potrzebujemy się wypłakać, róbmy to. Potem nadejdzie nasze
odrodzenie. Nie wolno się zadręczać wspomnieniami, bo życie nie stoi w miejscu.

SZUM
,,Zabij się!'' - to teraz
Mówi mi cisza.
Strach - ona wie,
Że się boję.
,,Może będzie lepiej bez Ciebie.'' - szepcze mi do ucha.
Szum - morze myśli;
Tsunami - panika.
Słyszę teraz rozkaz
,,Zabij się! Teraz!'' - krzyczy cisza.
,,Nie chcę!'' - odkrzykuję
cicho, najgłośniej jak mogę.
Czy ona jest teraz ciszą?
Rayo

Święto naszych pedagogów
Nauczyciel – ten, który przekazuje wiedzę, dzieli
się z nami swym doświadczeniem, uczy
indywidualnego spojrzenia na świat, namawia do
twórczego działania i rozwijania umiejętności,
odsłania przed wychowankami wiele tajemnic,
pokazuje, wyjaśnia, prowadzi...
Potrafi być niezwykle cierpliwy i wyrozumiały.
Dla swoich uczniów zawsze znajdzie wolną chwilę,
wysłucha, pocieszy, pomoże.
Zastanówmy się nad tym, kim są dla nas nauczyciele...
Czy przypadkiem nie traktujemy swych pedagogów jak wrogów?
Przecież to nie ich wina, że czasem nie chce nam się uczyć.
Może sami nie wypełniamy rzetelnie uczniowskich obowiązków?
Podczas szkolnej uroczystości z okazji Dnia KEN nasi pedagodzy usłyszeli
wiele miłych słów od uczniów gimnazjum i liceum. Przyjęli je z uśmiechem.
Pragniemy, aby wszystkie życzenia skierowane pod ich adresem spełniły się
w stu procentach 
red.

Drodzy Pedagodzy!
Niech każdy dzień przyniesie Państwu wiele radości, a chwile
spędzone z uczniami niech będą źródłem zawodowej satysfakcji.
Życzymy zdrowia, a także cierpliwości i wytrwałości w
kształowaniu naszych charakterów 

OJCZYZNA ZNOWU WOLNA!
90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Jak obchodzono rocznicę odzyskania niepodległości w naszej gminie?

Dzisiaj wielka jest rocznicaJedenasty listopada !
Tym, co zmarli za ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.

Dzień 11 Listopada jest polskim świętem narodowym.
Ale zanim nadszedł, nasz kraj znajdował się 123 lata
pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim.
Zaborcy próbowali wykorzenić w polskim narodzie
kulturę, język, religię. Na szczęście dzięki oddaniu
naszych przodków i ich patriotycznej postawie
najcenniejsze wartości zostały ocalone. Walczyli o
Polskę i oddawali za nią życie.
Oprac. na podst. scenariusza akademii

10. listopada w naszej szkole odbyła się wzruszająca akademia pod hasłem
„Ojczyzna znowu wolna!”. W ten sposób uczciliśmy 90. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. W uroczystości wzięła udział liczna grupa młodzieży wraz z wychowawcami.
Program, w którym wystąpili przedstawiciele wielu klas gimnazjum i liceum,
przywołał fakty historyczne ważne dla każdego Polaka.
Organizatorzy szkolnego spotkania pamiętali także o pieśniach narodowych.
Duże wrażenie na zgromadzonych wywarła „Pieśń legionów polskich” w wykonaniu
Kuby i Adriana oraz utwór pt. „Ojczyzna”, śpiewany przez Izę, Karolinę i chór dziewcząt.

W GMINNYCH OBCHODACH
90. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
WZIĄŁ UDZIAŁ POCZET SZTANDAROWY ZSO
ORAZ PRZEDSTAWICIELE
GIMNAZJUM I LICEUM

red.

Delegacje uczniów złożyły kwiaty pod pomnikami bohaterów poległych
w obronie ojczyzny
red.
Należy zwrócić uwagę na ciekawą dekorację, opracowaną przez organizatorów akademii.

– ULUBIENIEC ŚWIATA

Panda wielka zamieszkuje lasy bambusowe na wysokości 16003500 m n.p.m. (zimą schodzi do 800 m n.p.m.) łańcuchów górskich
położonych w prowincjach Syczuan, Gansu i Shaanxi w Chińskiej
Republice Ludowej.
Jej przynależność do drapieżnych nie ulega wątpliwości, lecz w
rzeczywistości zwierzę odżywia się prawie wyłącznie pędami bambusa.
Przez długi czas była zaliczana do rodziny szopowatych jako odległy krewny pandy małej, jednak
testy genetyczne wykazały, że panda wielka jest spokrewniona z niedźwiedziami.
Futro pandy – białe lub żółtawe z czarnymi obwódkami – pozwala kamuflować się zwierzęciu w
półcieniu bambusowego poszycia. Sierść stanowi także doskonałą ochronę przed zimnem. Kończyny
przednie pandy wyposażone są w "szósty palec", ruchliwy i przeciwstawny do pozostałych. Powstał on
na skutek rozwoju jednej z kości nadgarstka. Wyposażony jest w dodatkową opuszkę na powierzchni
podeszwowej łapy. Dzięki temu przystosowaniu łodygi bambusa nie wyślizgują się zwierzęciu z łap.
Panda jest zwierzęciem stopochodnym, porusza się w charakterystyczny sposób, z łapami
zwróconymi do wewnątrz i nisko opuszczoną głową. Potrafi stawać na tylnych łapach, nie umie jednak
poruszać się w tej pozycji. Ponadto czasami kłusuje lub nawet galopuje. Bardzo lubi wspinać się na
drzewa.
Panda wielka należy do zwierząt na granicy wymarcia.
Jedną z głównych przyczyn wymierania pandy wielkiej jest działalność człowieka. Już w
starożytności ludzie uważali jej futro za bardzo cenne. Zwierzę to było zawsze rzadkie, futro więc
posiadały tylko znamienite osoby. Współcześnie ludzie niszczą naturalne środowisko pandy wycinając
lasy pod pola uprawne, co zaburza przemieszczanie się i rozmnażanie zwierząt. Duży problem we
współczesnym świecie stanowi także kłusownictwo. Kolejną przyczyną zanikania pandy wielkiej jest
masowe obumieranie bambusów na rozległych przestrzeniach. Bambusy bowiem mają to do siebie, że
ich kwitnięcie poprzedza obumieranie pędów. Sytuacja taka następuje około 40 lat. Takie regularne
obumieranie pędów bambusa jest problemem dopiero od czasu ograniczenia i rozdrobnienia siedlisk
pand. Dawniej bowiem wystarczyło, aby zwierzęta przeniosły się do innej doliny, aby znaleźć inny
gatunek bambusa, lub ten, który wyginął w poprzednim siedlisku, a w nowym rośnie w młodszym
stadium. Na świecie jest coraz mniej pand także z powodu ich trudności w reprodukcji. Samica pandy
bowiem może urodzić nawet do trzech młodych, lecz zwykle przeżywa tylko jedno. Następne młode
rodzą się natomiast po dwóch latach. Tak długi okres przejściowy powoduje, iż więcej pand umiera
niż się rodzi.
Dla ratowania pandy wielkiej na terenie Chin utworzono 12 rezerwatów, w których przebywa
około 60% tych zwierząt. W programie ratowania tych zwierząt biorą udział także ogrody zoologiczne
na całym świecie. Pierwsza panda została wywieziona do zoo w Stanach Zjednoczonych w roku 1936.
Kolejnych 14 zwierząt wyjechało z Chin w latach 1936-1946, ale aż do roku 1949, kiedy rozpoczęto
kontrolę eksportu, Chiny opuściło ponad 770 pand. Następnie, do 1983 roku wyeksportowano jeszcze
24 osobniki.
Panda jest symbolem World Wildlife Fund, organizacji zajmującej
się ochroną środowiska i organizmów zagrożonych wymarciem.

W 1961 roku prezydent WWF, Peter Scott, wybrał pandę wielką jako emblemat
swojej organizacji. Osiemnaście lat później WWF i Chińska Republika Ludowa
powołały mieszany komitet, złożony z sześciu osób, który miał za zadanie
uratowanie pandy. Od tej pory uzgodniono wspólnie wiele nowych posunięć,
których celem jest promocja badań nad gatunkiem np. w rezerwacie Wolong.
Pracuje się także nad wykształceniem personelu do ochrony pandy wielkiej:
strażników rezerwatów, ekologów, zarządców.
KARI klasa I ALO

DZIEŃ BEZ FUTRA
25 listopada
Ktoś, kto rozpatruje ten temat po raz pierwszy, będzie się zastanawiał, jakim sposobem takie
okrucieństwo może być dozwolone w dzisiejszych cywilizowanych czasach. Gdyby ludzie
wykształceni zobaczyli na własne oczy to, co się dzieje za ich przyzwoleniem, bez wątpienia już
dawno by tego zakazali – Charles Darwin, Essay on Fur, 1878
Norki i lisy są z natury samotnikami. Trzymanie ich stłoczonych w zamknięciu jest jeszcze większym
torturowaniem niż to zadawane zwierzętom roślinożernym żyjącym w stadach. Żeby to było czynione
by dostarczyć ludziom luksusu wydaje się niewybaczalne. – Sir David Attenborough
Nadchodzi kolejny sezon zimowy. Firmy futrzarskie rozpoczynają sprzedaż futer. W
marketingowy ruch znów idą pojęcia-wabiki takie jak: prestiż, luksus, elegancja, kobiecość czy
zmysłowość. Sklepy odzieżowe zapełniają się właśnie
kurtkami z futrzanym obszyciem. Futro wciska się
wszędzie.
Promowane jest
głównie jako ubiór
dla kobiet, ale w
obszyciach
kapturów,
rękawiczek, szalików
trafia do dużo
szerszego spektrum
naszego
społeczeństwa. W
swej najbardziej
kuriozalnej odsłonie
znajdujemy je na
zabawkach dla
zwierząt, w postaci
myszek z króliczego
futra sprzedawanych opiekunom kotów.
Jednej rzeczy brakuje na metkach takich produktów i
w kampaniach marketingowych: informacji o fermach
futrzarskich, hodowanych w klatkach zwierzętach, ich
niezawinionym cierpieniu i niepotrzebnej śmierci. Między
eleganckim wnętrzem sklepu, a ponurą rzeczywistością fermy
zaciągana jest gruba kotara z ładnie brzmiących słów. Klientki i
klientów uwodzi się obietnicą luksusu, a wszyscy zdają się
sądzić, że futro rośnie na drzewie i tylko czeka, aż je stamtąd
zerwiemy.
Ile zwierzaków na jedno futro?
27 szopów, 40 soboli, 150 gronostajów, 11 rysi, 18 rudych lisów, 55 dzikich norek, 100 szynszyli, 25
królików. Jeśli zamarzy Wam się futra w przyszłości, przypomnijcie sobie te liczby.
Zainteresowanych tym tematem zapraszam na stronę www.empatia.pl
Kari
klasa I A LO

To mnie interesuje, czyli to i owo o subkulturach młodzieżowych
* Prawdziwa subkultura młodzieżowa zrodziła się w krajach bardzo
bogatych.
* Znalazła zwolenników wśród młodzieży z zamożnych rodzin.
* Najsłynniejszą w świecie subkulturą młodzieżową był ruch dziecikwiatów,
zrodzony w latach sześćdziesiątych XX-ego wieku. Jego członków
potocznie nazywano hippisami.

Wydaje mi się, że współczesne subkultury przyciągają młodych ludzi, którzy chcą się czymś
wyróżniać - jednak stają się tylko, często nieświadomie, naśladowcami jakiegoś kiepskiego wzorca.
Jedno jest dziwne (i pocieszające zarazem) – podobno 99,9% z nich po pewnym (raczej krótkim)
czasie daje sobie z tym spokój. 0,1% zostaje gwiazdami muzyki, chodzącymi „wzorcami” ubioru i
zachowania…
Drodzy Czytelnicy, a jakie jest Wasze zdanie na temat subkultur młodzieżowych? Może się ze
mną nie zgadzacie? Zapraszam do polemiki na łamach Szkolnego Halo.
Mateusz Siedlecki
Klasa III A LO

Kultura a subkultura
Kulturą nazywamy całokształt dorobku ludzkości, to co materialne i duchowe. Jak natomiast
określić to, co kryje się pod nazwą „subkultura"? „Sub" z łaciny oznacza „pod", „poniżej". Czyli
słowo to można rozumieć jako „podkulturę", coś, co jest „poniżej” kultury.
Skoro kulturę tworzą ludzie, to jak nazwać tego, kto tworzy subkulturę…?
Dominujące dziś subkultury to:
metalowcy, heavymetalowcy, skini, punkowcy, sataniści, rockersi, szalikowcy (kibole),
raperzy, official hooligans (oficjalni chuligani), faszyści, killersi, grunge, sprejowcy, graficiarze,
rastafarianie, rolkarze (skateboard), popersi, dresiarze...
O co tu chodzi?
Chyba nie ma na świecie człowieka, który nie lubiłby muzyki. Sądzę, iż to, jakiego gatunku kto
słucha, powinno zależeć od indywidualnego gustu. Powinno, choć nie zawsze zależy. Wystarczy tu
wspomnieć o wpływie grupy rówieśniczej na jednostkę. Należy
także odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:
- Jeżeli podobają mi się np. piosenki NIRVANY, to znaczy, że
mam się rozejrzeć za glanami, mrocznym t-shirtem i modlić się o
to, żeby jak najprędzej urosły mi włosy?
- Jeżeli fascynują mnie teksty WWO, to już mam zacząć „grzać”
kolejkę w skateshopie?
- A może miłośnicy Bacha powinni chodzić w futrach i krótkich
spodenkach lub nosić wąsy?
Czyżby idea subkultur polegała na tym, że ludzie, którzy
słuchają tej samej muzyki, tworzą niekonwencjonalne,
wyróżniające je z tłumu grupy?
Nie wiem, co wspólnego ma muzyka z ubiorem lub
fryzurą. Nie, nie komentuję „Waszego” stylu... Tylko
powiedzcie, jaki cel ma łączenie go z danym rodzajem muzyki
czy z jakąś ideologią?
Uważam, iż nie powinniśmy się szufladkować, twierdząc:
"jestem metalem", "jestem hip-hopowcem", "jestem punkiem".
Ja słucham tego, co lubię (a lubię bardzo różne gatunki muzyki) – nie wstydzę się do tego przyznać!!!
Pamiętajcie! Muzyka jest dla ludzi, a nie ludzie dla muzyki!
Glany, szerokie spodnie, długie włosy lub dready na tle czarnej koszulki (oczywiście z logo
ukochanej kapeli), łyse czoło, dziwny makijaż, 5 kg metalu przy ubraniu i na ciele, naszywki, długie
bluzy, tęczowa czapka, skóra, suknia z horroru... Podobno są wyrazem swego rodzaju buntu. Ale
trzeba wiedzieć, przeciwko czemu się buntujemy i czy nadajemy temu właściwą formę.
Ja, na przykład, nie rozumiem takiego manifestu: włosy do pasa kontra wojna w Iraku (?)

Mądre słowa do przemyślenia...

Wolności jest największym dobrem człowieka, najświętszym prawem ludzi szlachetnych i
mądrych.
Wolter
Wolność
- to zwycięstwo rozumu w rozbrykanym sercu
- to bezchmurne niebo w czasie burzy z piorunami
- to ogród kwitnących tulipanów w zimowe dni i ... spokój.
Spokój duszy!
Katarzyna Rajewska
Wolność to nie odrzucenie kompromisów, lecz świadomy wybór i zgoda na wszystkie
konsekwencje tego wyboru.
Paulo Coelho

ONCE – opowieść o bratnich duszach

Poznajmy się!
Czy znasz rosyjską grupę LUBE? Nie? Ten artykuł jest dla Ciebie
W 1988 roku kompozytor Igor Matwienko, wokalista Mikołaj Rastorgujew pracujący razem
wcześniej w zespole "Zdrawstwuj Piesnia" oraz poeta Aleksander Szaganow postanowili dokonać
czegoś nowego i jak na owe czasy bardzo oryginalnego w muzyce rosyjskiej.
Za dzień narodzin zespołu Lube uważa się 14 stycznia 1989 roku, którego to dnia grupa
przystąpiła do profesjonalnego nagrania w studio "Zwuk" swojego debiutanckiego singla "Atas".
W pierwotnym składzie występowali: Nikołaj Rastorgujew (wokal), Aleksander Nikołajew (gitara
basowa), Wiaczesław Tierieszonok (gitara), Rinat Bahtiejew (perkusja) i Aleksander Dawydow
(instrumenty klawiszowe). W tym składzie grupa istniała niedługo.: w 1990 roku doszło do wymiany
muzyków i grupa nastawiła się na kultywowanie "najlepszych tradycji pieśni radzieckiej" i miejskich
klimatów muzycznych.
W 1991 roku wychodzi pierwszy album grupy "Atas" z którego takie utwory jak" "Bat'ka Mahno",
"Stancia Taganskaja", "Nie gubitie, muzhiki", "Atas" czy "Liubiercy" były już bardzo dobrze znane w
całej Rosji. W następnym roku (1992) grupa wydała swój drugi album "Kto skazał, szto my płocha
zhili?..." i znowu same hity: "Nie waliaj duraka Amierika" , "Tramwaj piatioroczka", "Dawaj
najariwaj" czy "Tułupczik zajaczij", a także mój ulubiony kawałek "Staryj Barin".
Zupełnie nowym etapem w twórczości grupy była praca nad filmem "Zona Lube". Kompozycje
będące tłem tego filmu, min.: "Doroga", "Sirota Kazanskaja", "Łuna" no i przepiękna pieśń "Koń"
weszłu do trzeciego albumu pod tym samym tytułem co film "Zona Lube" (1993). Nowe dzieło
zaspołu - płyta "Kombat" - zobaczyło światło dzienne (lub dokładniej mogliśmy usłyszeć) w maju
1996 i jak można się było tego spodziewać wypełniona była po brzegi hitami. Na dodatek wydanie
płyty zbiegło się w czasie z traumatycznymi doświadczeniami Rosjan związanymi z wojną w
Czeczenii (trochę chłopców w rosyjskich mundurach tam jednak zginęło).
Wynik był prosty do przewidzenia, "Kombat" przez wiele miesięcy nie schodził z pierwszych miejsc
list przebojów (oczywiście rosyjskich - Czeczeńcy już nie mieli radioodbiorników).
W dniu dzisiejszym grupa pracuje w składzie: Nikołaj Rastorgujew (wokal-extra, jego trzeba
posłuchać), Paweł Usanow (gitara basowa), Siergiej Pierieguda (gitara), Aleksander Jerohin
(perkusja), Witalij Łoktiew (instrumenty klawiszowe). Autorem muzyki do wszystkich utworów
granych i śpiewanych przez Lube jest kompozytor Igor Matwienko, zaś autorami wszystkich tekstów Aleksander Szaganow i Michaił Andriejew.
red.
Nikołaj Rastorgujew

Aleksander Szaganow

Igor Matwienko

Mam wrażenie, że „Once” to jeden z tych tytułów, na
które idziemy do kina głównie dlatego, że polecili nam go
znajomi. Reklama, o ile była, to jedynie przemknęła przez
media na tyle dyskretnie, że wcale jej nie zauważyłam.
Dlatego chcę zachęcić Was do jego obejrzenia 
Once to klasyczna opowieść o niezwykłym uczuciu, które
na jednej z ulic Dublina przytrafiło się irlandzkiemu
muzykowi, zarabiającemu na życie graniem na ulicy i
emigrantce z Czech, która sprzedaje kwiaty i lubi słuchać
jego muzyki.
Kiedy film pojawił się na festiwalu w Sundance właściwie
nikt o nim nie słyszał, jednak po pokazie dostał standing
ovation oraz najbardziej znaczącą dla każdego reżysera
nagrodę – Nagrodę Publiczności. Od tego momentu rozpoczęło się pełne sukcesów
„światowe tournée” tego kinowego obrazu.
Sam reżyser - John Carney – tak mówi o swoim filmie:

„Moim zamierzeniem było zrobienie oryginalne go filmu, czegoś w rodzaju wizualnego
albumu, jednak z realistyczną, współczesną historią miłosną w centrum. To świat, w
którym trzyminutowa piosenka jest równie znacząca, co dziesięć stron dialogu, w którym
postaci bardziej komunikują się za pomocą piosenek aniżeli słów. Piosenki w Once są
kluczem do odkrycia prawdziwego sensu tej historii”.
Do głównej roli Carney zaangażował Glena Hansarda oraz czeską pieśniarkę i pianistkę
Marketę Irglovą.
Oglądając ten film mamy wrażenie, że patrzymy na historię
prawdziwych ludzi. Nie do końca szczęśliwych, trochę
zagubionych, ale mających nadzieję na coś lepszego. Takich,
jak wielu z nas.
,,Nie daj się - warto być zawsze tylko sobą!"
Pozdrawiam

Zosia klasa III C

Z pamiętnika Brygidy (c.d)
1 września 2008
To, co dobre szybko się kończy? Tak można podsumować koniec wakacji:( Wiem, że długo nie
pisałam, więc muszę nadrobić zaległości. Po pierwsze tegoroczne wakacje były totalnie
odjazdowe!! Najpierw byłam, jak już pisałam, z Pati i jej rodzicami na Mazurach, a potem
rodzice wysłali nas do mojej staruszki ciotuni. Wiem ,wiem , brzmi kiepsko, ale ciocia mieszka
w Chorwacji! I to nad samym Morzem Adriatyckim, więc ,jak to stwierdziła Patrycja , z
nudów możemy zbudować tratwę i popłynąć do Włoch. Tam wykorzystać swój niesamowity
urok, poderwać niesamowicie przystojnych Włochów (najlepiej gdyby tańczyli jak Stefano
Terrazzino;)) i wrócić z nimi do cioci:)). A tak na poważnie, to pakując walizki , myślałam tylko
o tym, że tę okropną nudę zrekompensuje nam ładna pogoda. Ku mojemu zdziwieniu na miejscu
okazało się, że u cioci wakacje spędza mój uroczy kuzyn Marco?)). Miałyśmy więc z kim iść
popływać, pojeździć na rowerze czy pograć w siatkę:). Wróciłam cudownie opalona i
wypoczęta jak nigdy. Wtedy moja bajka zaczęła się psuć:(. Rodzice oznajmili mi, że tata dostał
awans i przeprowadzamy się na drugi koniec Polski!! Tak więc wylądowałam tu (!) sama,
samotna, zła, odcięta od przyjaciół:(. Zaraz na rozpoczęcie roku do nowej (znów nowej!)
szkoły:(. Trzymajcie za mnie kciuki:*
PS. Zapomniałabym! Damian chodzi z Eweliną?. Połamania nóg życzę:) żarcik oczywiście;)
10 września 2008
Nowa szkoła jest super!! Z jedną wadą! Nie ma tu Pati:(. W tym roku postanowiłam być
bezkonkurencyjna!! Jedyna i najlepsza:) chyba starczy tego samouwielbienia;). Ale w końcu
królowa jest tylko jedna! W tym roku mam zamiar udzielać się w samorządzie, brać udział w
apelach, mieć jak najlepsze stopnie i jak najwięcej przyjaciół:). Taka nowa Brygida. Świecie
nadchodzę!!!!! A raczej nadejdę jutro, bo dziś jestem strasznie zmęczoooona? Dobranoc:*
30 września 2008
Dziś dzień chłopaka! Naturalnie ja jestem sama, ale czy to coś złego?? Tak mi dobrze i nie
zamierzam tego zmieniać:). Wysłałam esa Damianowi! A co tam:). Pewnie był zdziwiony:),
oczywiście wysłałam życzenia wszystkim chłopakom z byłej klasy ,żeby nie czuł się
wyróżniony;).
15 października 2008
Nie spodziewałam się , że październik przyniesie ze sobą tyle nauki!!! Aż nie mam czasu
pisać:). Postanowiłam zgłosić się do szkolnego przedstawienia:) trzymajcie kciuki;)
Brygida z II A LO
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