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Szkolne halo

Witajcie po wakacjach Mamy nadzieję, że jesteście wypoczęci i pełni energii
do działania!!! Jak zwykle zachęcamy Was do spotkań na łamach Szkolnego
halo. A może ktoś pomysłowy chciałby zasilić nasze szeregi? Zapraszamy!
Z pewnością wszyscy pamiętają, że miniony rok szkolny obfitował w liczne
imprezy kulturalne, sportowe i in. O niektórych nie udało nam się napisać
przed wakacjami W tym numerze nadrabiamy zaległości
DEKANALNY DZIEŃ MŁODZIEŻY W NASZYM MIEŚCIE
Ksiądz Jarosław Szulc
zadbał o profesjonalną
oprawę dekanalnego
spotkania młodzieży w
Mogielnicy.
Podobnie jak w
ubiegłych latach było
bardzo wesoło. Nie
zabrakło mądrych
słów, budujących
pieśni oraz świetnej
zabawy

Młodzi ludzie, którzy przybyli z różnych stron naszego dekanatu tańczyli i
śpiewali przy energetyzującej muzyce zespołu Porozumienie.
Jesień Joanna Sierko-Filipowska

Jesień... Liść ostatni już spadł.
Jesień ... Deszcz zmył butów Twych ślad.
Jesień idzie ku mnie przez park...
Jesień idzie przez park Czerwone Gitary
(em)
fot. J.M.

Londyńczycy, czyli nasi w Londynie
Wycieczka do Londynu pod opieką nauczycieli języka angielskiego –
p. Danuty Komorowskiej, p. Natalii Załuckiej, p. Agnieszki Ulaskiej,
p. Pawła Kowalskiego – okazała wspaniałą zagraniczną wyprawą.

Widok na University of Greenwich i Isle of Dogs 

Natural History Museum ze słynnym odlewem szkieletu diplodoka w holu
głównym W tle pomnik Karola Darwina
To wspaniale, że wymarzona wyprawa do Londynu nie zawiodła naszych oczekiwań.
Organizatorzy nie pozwolili nam się nudzić! Zrobiłam prawie tysiąc zdjęć! Szkoda, że w
gazetce mogę zamieścić tylko niektóre z nich
Nasza grupa wraz z sympatycznymi opiekunami

Docklands. Tower Bridge. Fontanna.



Zrobiłam dużo „artystycznych” zdjęć

W gabinecie Figur Woskowych Madame Tussauds spotkaliśmy wiele
popularnych postaci z całego świata Podziękowania dla p. Natalii
Załuckiej
K.M

Olimpiada Integracyjna w murach
naszej szkoły
20 czerwca ‘2011 mieliśmy zaszczyt
gościć w naszej szkole uczestników
Olimpiady Integracyjnej
zorganizowanej przez Stowarzyszenie
PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI.
Impreza dostarczyła dzieciom wiele emocji! Zmagania w wielu kategoriach
upłynęły w bardzo miłej atmosferze.

Wśród kibiców nie zabrakło przedstawicieli Gimnazjum i Liceum,
wspomaganych przez nauczycieli oraz Dyrekcję Szkoły

Na wielkiej hali sportowej ZSO było wesoło i
radośnie, chociaż za oknami wiało i padało...
brrr  Młodzież naszej szkoły jak
zwykle nie zawiodła! Liczne grono
wolontariuszy służyło swoją pomocą
dzieciom, rodzicom oraz zaproszonym
gościom.

W tym roku gościem specjalnym
Olimpiady Integracyjnej była znana aktorka
i autorka bajek dla dzieci
pani Laura Łącz, która okazała się nie tylko
prawdziwą artystką, ale także wspaniałym
człowiekiem

(em)
fot. J.M.

W tym dniu odbyła się
wystawa prac pani
Elżbiety Nowak.
Malarka podarowała
naszej szkole portret
patrona, który ozdobił
szkolny korytarz.

DZIEŃ PATRONA ŚWIĘTEM SZKOŁY
17 czerwca 2011r. obchodziliśmy Dzień Patrona Jana Kilińskiego.
Nasze szkolone święto wypełniły zajęcia, w których chętnie wzięło udział wielu
uczniów i ich wychowawców. Spotkanie rozpoczął p. Dyrektor Dariusz Sańpruch,
który zapoznał uczestników z programem uroczystości.

Po części oficjalnej
rozpoczęły się zaplanowane
konkursy oraz niecierpliwie
oczekiwane zajęcia sportowe
z udziałem uczniów i
nauczycieli  

Były rozgrywki tenisa
stołowego i mecze piłki
nożnej
Nie zabrakło też spotkania
szkolnych siatkarzy

Akademia poświęcona sylwetce patrona ZSO

Zespół pedagogów wystąpił w
osłabionym (bo tylko
pięcioosobowym składzie).
Trzeba jednak przyznać, że nasi
panowie: p. Dariusz Sańpruch,
p. Jarosław Mydłowski,
p. Paweł Pajewski, p. Janusz Dudziński wspomagani dzielnie przez p. Agnieszkę KłujszoJuścikowską walczyli bardzo dzielnie i udowodnili, że nie lękają się spotkań ze szkolnymi
sportowcami
(em)
fot. J.M.

Zakończenie roku szkolnego...
Nareszcie nadeszły zasłużone wakacje

W dniu zakończenia roku szkolnego spotkaliśmy się o godz. 830 na mszy św...

Następnie uczniowie klas I-II Gimnazjum oraz klas I-II Liceum wraz nauczycielami
zgromadzili się na uroczystości rozdania świadectw oraz nagród i dyplomów za osiągnięcia
w nauce, a także za 100% frekwencję i wysokie lokaty w konkursach. Najlepsi uczniowie
odebrali wyróżnienia z rąk p. Dyrektora Dariusza Sańprucha oraz swych wychowawców i
nauczycieli.

Paulina Latosiak – stypendystka
Prezesa Rady Ministrów
w roku 2011/2012
– odebrała świadectwo ze średnią 5,1.
Gratulujemy!

Miło odbierać nagrody za zwycięstwo w konkursach i zawodach

W tym dniu rozstaliśmy się z księdzem
Jarosławem Szulcem, który wyrusza
do pracy z młodzieżą w Warszawie
Życzymy powodzenia!
(em) fot. J.M.

Wspomnienie...

Poszerzamy wiedzę...
Liczba przedstawicieli państw w Parlamencie Europejskim po wyborach w 2009 roku
Niemcy – 99
Francja, Wielka Brytania, Włochy – po 72
Polska, Hiszpania – po 50
Rumunia – 33
Holandia – 25
Belgia, Czechy, Grecja, Węgry, Portugalia – po 22
Szwecja – 18
Bułgaria, Austria – po 17
Dania, Słowacja, Finlandia – po 13
Irlandia, Litwa – po 12
Łotwa – 8
Słowenia – 7
Cypr, Estonia, Luksemburg – po 6
Malta – 5

Patrząc na powyższe zdjęcie można powiedzieć, że to fajny widoczek, pamiątka po
górskich wędrówkach, zachęta do snucia planów na kolejne wakacje.
Jeśli ktoś z was odnajdzie i odwiedzi to
miejsce, uderzy go cisza, spokój, powaga. Tak
jest teraz, ale nie w sierpniu 1940 roku. Wtedy
powstał tu obóz Gross–Rosen (Rogoźnica),
jako filia obozu Sachsenhausen, a skalista
ściana, to kamieniołom granitu, w którym
pracowali więźniowie. Pierwszy transport
przybył tu 2 sierpnia 1940 roku. 1 maja 1941
Arbeitslager Gross–Rosen zyskał status
samodzielnego obozu koncentracyjnego.
Śmiertelność była w nim bardzo wysoka. Wielu więźniów oceniało go, jako jeden z
najcięższych obozów koncentracyjnych. Ogółem przez Gross–Rosen (obóz macierzysty i
jego filie) przeszło 125 tysięcy więźniów. Do najliczniejszych grup narodowościowych w
obozie należeli Żydzi, Polacy oraz obywatele byłego Związku Radzieckiego. Przybliżona
liczba więźniów – ofiar Gross–Rosen wynosi 40 tysięcy. Po wyzwoleniu tereny
poobozowe zostały uporządkowane. Obecnie opiekę nad nimi sprawuje, powołane w 1983
roku, Muzeum Gross–Rosen.
(ah)

(ah)

Już po wakacjach! Skończył się czas laby Ale... znowu spotkamy koleżanki i
kolegów z klasy, podzielimy się swoimi zwariowanymi pomysłami, zaplanujemy
terminy dyskotek, wycieczek, spotkań klasowych, pomyślimy o Studniówce...
Będzie fajnie!!!
A tak witaliśmy nowy rok szkolny!

W DNIU NAUCZYCIELA, W DNIU WASZEGO ŚWIĘTA...

O poranku wybraliśmy się na uroczystą Mszę świętą.

W Dniu KEN (popularnie zwanym Dniem Nauczyciela) zaprosiliśmy całe
Grono Pedagogiczne na pełen humoru program artystyczny
przygotowany pod kierunkiem opiekunek: p. Marioli Kuźmy, p. Anny
Łukaszczyk, p. Ewy Ścisłowskiej, p. Katarzyny Frączak-Bartuszek,
p. Beaty Kotlarz.

Fot. J.M.

Pierwsze spotkanie po wakacjach odbyło się tradycyjnie na hali
sportowej. Pan Dyrektor Dariusz Sańpruch przedstawił wychowawców
klas pierwszych oraz nowych członków Rady Pedagogicznej. (em)

Co oznacza moje imię?
Helena – imię żeńskie pochodzenia
greckiego,
które
pochodzi
prawdopodobnie ze słowa hele, co
oznacza blask, jasność lub heláne –
pochodnia. Węgierska forma tego imienia
to Ilona.
Monika – imię żeńskie o pochodzeniu i
znaczeniu trudnym do objaśnienia.
Możliwe, iż powstało z greckiego słowa
mónos, które tłumaczymy samotna,
jedyna,
jedna,
sama.
Bardziej
prawdopodobne
jest
jednak
jego
pochodzenie od nieznanego imienia
afrykańskiego lub fenickiego.

Pan Dyrektor nagrodził nauczycieli, którzy wykazali się największym
zaangażowaniem w życie szkoły w minionym roku szkolnym.

Natalia – imię żeńskie pochodzące od męskiego imienia łacińskiego Natalis, które
powstało z rzeczownika pospolitego natalis – dzień urodzin. Imię to pochodzi z
kręgu chrześcijańskiego i odnosi się do narodzenia Chrystusa. Pierwotne znaczenie
możemy zatem także tłumaczyć jako urodzony w dzień Bożego Narodzenia.
Marika – imię żeńskie zapożyczone z
języków obcych. Imię to jest znane w
językach bułgarskim, czeskim, słoweńskim,
macedońskim, gdzie jest pobocznym
wariantem imienia Maria.

(ah)
W imieniu całej szkolnej dziatwy uśmiechniętej wystąpili
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum. Asia,
Dawid i Marta złożyli pedagogom ciepłe życzenia.
W tym dniu – jak co roku – nie zabrakło kwiatów i słodkich buziaków

Dziecko z jabłkiem autorstwa Greuze
(em)
fot. J.M.

Wierzę, że ten wyjazd ze względu na
jego charakter i symboliczne miejsce,
które mieliśmy okazję poznać na
długo pozostanie w naszej pamięci.

Smutna lekcja historii
w Oświęcimiu

(S.J.)

źródło: maps.google.pl

***
źródło: www.taxivip.pl/po godzinach

Warto pamiętać...
Pod koniec minionego roku szkolnego
klasy drugie wyjechały do Oświęcimia.
Celem wycieczki było zwiedzenie
Państwowego Muzeum Auschwitz–
Birkenau w Oświęcimiu. Niemiecki
zespół obozów koncentracyjnych i
obozów zagłady istniejących na terenie
Oświęcimia i pobliskich miejscowości w
latach 1940- 1945 jako jedyny obóz
koncentracyjny znajduje się na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.
Figuruje tam pod oficjalna nazwą Auschwitz–Birkenau. Muzeum obejmuje Auschwitz I i
Auschwitz II Birkenau. Zaczęliśmy zwiedzanie od części I, następnie udaliśmy się na teren
byłego obozu Birkenau. W części I
zwiedzaliśmy m. in. obozowe baraki,
oglądaliśmy wystawy, ścianę śmierci.
Birkenau to przede wszystkim cmentarz. Tu
nie ma żadnych wystaw, starano się
zachować tu stan zbliżony do oryginalnego.
Jedyną nowością w tej części obozu jest
Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu, pod
który się także udaliśmy.

Oświęcim 1987
i nikt nie krzyczy: halt!
nie strzela nikt
a w uszach jeszcze brzmi
niezrozumiała cisza
i nikt nie bije
na oślep między oczy
pejczem przez plecy pochylone
i nikt nie płacze
nieba nie rozdziera krzyk
choć dojeżdżamy do stacji
o dźwięcznej nazwie
Oświęcim...

Wrzuta.pl

Birkenau
tu się kończy świat –
pomyślałem
widząc
zbyt przestrzenne
pole nienawiści...
Adam A. Zych WIERSZE OŚWIĘCIMSKIE

Źródło: Wychowawca.pl

(źródło: www.zwoje-scrols) wybór: E.M.

Adam A. Zych (ur. 1945), psycholog, pedagog, poeta i tłumacz; członek Związku Literatów
Polskich; od 1975 r. mieszka w Kielcach; od 1990 r. jest profesorem Akademii Świętokrzyskiej im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach; od 2003 r. jest także profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Edukacji we Wrocławiu.

Następnie obejrzeliśmy ekspozycję biograficzną, na którą składają się cenne pamiątki po
Gombrowiczu, ale również fragmenty jego tekstów, komentujące życie i twórczość autora
„ Ferdydurke”.
Po wizycie we Wsoli pojechaliśmy do Radomia. Na początek lekcja w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku: Modernizm i Młoda
Polska w malarstwie i poezji.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Źródło: wikipedia

Zajrzyj do Gombrowicza !
Klasy maturalne 23 września wybrały się na
wycieczkę do Radomia. Pierwszym punktem
programu była wizyta w Muzeum Witolda
Gombrowicza we Wsoli (Muzeum to jest oddziałem
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w
Warszawie).

źródło: www.muzeum.edu.pl

Na zakończenie dnia jeszcze wizyta w Teatrze Powszechnym w Radomiu i świetna,
bawiąca do łez komedia Mayday.

Muzeum mieści się w klasycystycznej rezydencji
pałacowej usytuowanej w sercu zabytkowego parku
i przyjmuje zwiedzających od niedawna – od
października
2009
roku.

Wyjazd możemy zaliczyć do bardzo udanych!!!

(S.J.)

Ray Cooney Mayday (Run for your wife)
Po przyjeździe udaliśmy się najpierw do
sali edukacyjnej, w której odbyła się
lekcja:

„ Ja, Ferdydurke”- kilka uwag o i
wokół najsłynniejszej powieści
Witolda Gombrowicza.

Angielska farsa. Miejsce akcji: Radom. Główny bohater: Jan Kowalski. Zawód:
Taksówkarz. Stan cywilny: żona Maria Kowalska, żona Barbara Kowalska. Miejsca
zamieszkania: ul. Gęsia 25 m. 2 - Kaptur, ul. Kacza 11 m. 3 - Kozia Góra. Diagnoza:
Kłopoty!Niezwykłe zbiegi okoliczności, dwie kochające żony, homoseksualista i w
dodatku dwóch inspektorów policji - to za dużo, nawet jak na radomskiego taksówkarza.
Jak poradzi sobie Jan Kowalski? Takiej dawki humoru nie można przegapić!
(źródło: www.teatr.radom.pl)

Co warto obejrzeć...

1920 Bitwa Warszawska
to
wielki
fresk
historyczny o jednej z
najważniejszych bitew w
dziejach świata. To także
jedna z pierwszych w
Europie i pierwsza w
Polsce, pełnometrażowa
produkcja zrealizowana
w 3D. Za kamerą stanął
Jerzy Hoffman, nominowany do Oscara mistrz
wielkich widowisk historycznych. Akcja rozpoczyna
się w Warszawie, w 1920 roku. Jan (Borys Szyc),
poeta i kawalerzysta, po otrzymaniu
rozkazu wyjazdu na front polskobolszewicki, oświadcza się swojej
narzeczonej Oli (Natasza Urbańska),
aktorce teatru rewiowego. Ślubu udziela
młodym ksiądz Ignacy Skorupka (Łukasz
Garlicki). Podczas walk Jan trafia do
niewoli. Jego los leży w rękach czekisty
Bykowskiego (Adam Ferency), który
ucieleśnia okrutne oblicze bolszewickiej
rewolucji. Historia znajdzie finał w wielkiej bitwie, która na zawsze odmieni nie tylko losy
Jana i Oli, ale całej dwudziestowiecznej Europy. Obok bohaterów fikcyjnych na ekranie
pojawiają się także postacie historyczne: marszałek Józef Piłsudski (Daniel Olbrychski),
generał Tadeusz Rozwadowski (Marian Dziędziel), pułkownik Wieniawa-Długoszowski
(Bogusław Linda), a także Włodzimierz Lenin i Józef Stalin.
źródłó: film web.pl
Reżyseria: Jerzy Hoffman
Scenariusz: Jarosław Sokół, Jerzy Hoffman
Gatunek: dramat wojenny
W rolach głównych: Borys Szyc (Jan Krynicki), Natasza Urbańska (Ola Raniewska),
Daniel Olbrychski (Marszałek Józef Piłsudski).
(em)

Ze świata muzyki...

Brytyjski zespół rockowy założony w 1976 w Salford, Greater Manchester. Wykształcił się
z punkowej grupy Warsaw - na cześć piosenki Davida Bowie Warszawa z płyty Low. Grał
posępną, refleksyjną muzykę. Ostatecznie jego styl muzyczny zaklasyfikowano do post
punka i nowej fali. W 1980 roku, po tragicznej śmierci charyzmatycznego wokalisty i
autora tekstów Iana Curtisa, grupa rozwiązała się. Pozostali członkowie utworzyli
wówczas formację New Order.

Bernard Albrecht – gitara, instrumenty klawiszowe
Ian Curtis - śpiew, gitara
Peter Hook – gitara basowa
Stephen Morris – perkusja

(j.m.) na podstawie źródeł internetowych

Zgadnij, co to za miejsce?
Podpatrzone w sieci

Zgadnij, kto to jest? Kogo przedstawia karykatura?

Czekamy na odpowiedzi
Zapraszamy wszystkich dziennikarzy-amatorów oraz fotoreporterów do
współpracy i tworzenia kolejnych numerów gazetki Podzielcie się swoimi
zainteresowaniami, pasjami i pomysłami z innymi!
Pokażcie, że też macie coś do powiedzenia!
Redakcja Szkolnego Halo życzy miłej lektury i dobrej zabawy
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