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ŚWIĘTO ZMARŁYCH W POLSCE

Szkolne halo

Ci, którzy nie mają pamięci, skazani są na jej powtarzanie.
George Santayana

Do początku XX w. 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. Był to znak gościnności,
pamięci i życzliwości, w zwyczaju było również nawoływanie zmarłych po imieniu.
Wierzono, że dusze doświadczają głodu i pragnienia, potrzebują wypoczynku i
bliskości krewnych. Obowiązkiem żywych było zaspokojenie tych pragnień, gdyż
obrażone czy rozgniewane mogły straszyć, wyrządzić szkody, sprowadzić
nieszczęście czy przedwczesną śmierć. 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 i spluwanie, aby nie rozgnieść,
nie skaleczyć i nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. W całej Polsce ugaszczano
obficie żebraków i przykościelnych dziadów, ponieważ wierzono, że ich postać
mogła przybrać zmarła przed laty osoba. W zamian za jadło zobowiązani byli do
modlitwy za dusze zmarłych.

Tradycja palenia zniczy
W noc zaduszną, aż do świtu, na
cmentarzach, rozstajach i w
obejściach, rozniecano ogniska,
których zadaniem było
wskazywanie drogi błąkającym
się duszom. Popularne było
również palenie ognisk na
mogiłach samobójców i ludzi
zmarłych tragicznie, którzy
zwykle byli grzebani za murem
cmentarnym. Chrust na te ogniska
składano w ciągu całego roku
(ten, kto przechodził obok, kładł
obok grobu gałązkę i w ten sposób
tworzył się stos do spalenia w noc zaduszną). Wierzono, że ogień palony na grobach
samobójców ma moc oczyszczającą umarłych, daje również ochronę żywym przed
złymi mocami, które mogły być obecne
w takich miejscach.

Kiedy myślę Ojczyzna...
10 listopada 2010 r. w
naszej szkole odbyła się
akademia z okazji 92.
rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
Wystąpili w niej uczniowie
klas trzecich gimnazjum oraz
licealiści. Uroczystość
rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru i
odśpiewaniem hymnu
narodowego.
Celem akademii było przybliżenie uczniom wydarzeń historycznych związanych z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Na scenie widniał napis ,,Kiedy myślę Ojczyzna, szukam drogi biegnącej w każdym z
nas…’’. W centrum umieszczone były: godło Polski, portret marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz trzy białe krzyże, a pod nimi kwiaty i znicze.

red.

Dla tych, którzy odeszli
Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry
Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień pierwszy dzień listopada.
Danuta Gellnerowa

Teksty i wiersze o charakterze historycznym przeplatane były patriotycznymi pieśniami
śpiewanymi przez chór męski oraz solistów. Atmosfera spotkania była bardzo podniosła.
Program przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: p. Anny Frasonskiej,
p. Mirosławy Koperskiej, p. Marioli Kuźmy, p. Marii Lenart, p. Jolanty Ścisłowskiej oraz
p. Anny Woźnicy.

Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej gminie
Na zakończenie
uroczystości pan dyrektor
podziękował wszystkim
nauczycielom i uczniom
zaangażowanym w
przygotowanie apelu oraz
przypomniał o tym, jak
ważnym świętem jest dzień
11 listopada.

Akademię z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
przygotowała młodzież i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Brzostowcu.

Zdaniem uczniów nasza szkolna akademia była niezwykle ciekawą lekcją historii.
Oprac.: Aleksandra Kurcińska
Klasa 3d

Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli naszej szkoły – dyrekcji –
p. D. Sańprucha, p. U. Tomali-Kujat, p. J. Tomczyk, pedagogów oraz delegacji
wszystkich klas gimnazjum i liceum.

Próbnych egzaminów czas

Delegacje złożone z uczniów ZSO im. J. Kilińskiego w Mogielnicy uczciły
pamięć bohaterów poległych w obronie Ojczyzny.
red.

W listopadzie nasi maturzyści zmagali się z próbnymi egzaminami z języka
polskiego, matematyki, języka obcego i wybranego przedmiotu dodatkowego.
Jak widać, wszyscy uczniowie klas trzecich liceum poważnie podeszli do sprawy

red.

Nasze podróże

18 listopada

28 października

Klasy pierwsze LO
zwiedziły cmentarz
na Powązkach

Klasy pierwsze c, d, e
gimnazjum na
wycieczce w
Warszawie

Wielu z nas pierwszy raz
miało okazję odwiedzić to
piękne zabytkowe miejsce.

Szczególnie spodobała się nam
wystawa przed Muzeum Wojska
Polskiego Tu „zaszaleliśmy”
Każdy z nas poczuł się przez chwilę
„prawdziwym żołnierzem”  

Następnym „przystankiem” na trasie
naszej podróży było Muzeum
Narodowe. Chociaż placówka boryka
się z pewnymi problemami, lekcje
muzealne były naprawdę godne uwagi.
„Łyknęliśmy” nieco kultury.
Usłyszeliśmy wiele ciekawostek o
mitach w sztuce, a także malarstwie
doby Oświecenia i Romantyzmu.
Na zakończenie wyruszyliśmy do
Cinema City na Śluby panieńskie
Fajnie było!
Oprac. klasa 1c z wych.

Nie przypuszczaliśmy nawet, że
kryje ono w sobie tyle
ciekawych historii o znanych i
nieznanych Polakach.
Podczas zwiedzania towarzyszył
nam listopadowy – refleksyjny
nastrój.

Na jednej ze ścian
Kościoła św.
Boromeusza na
Powązkach odnaleźliśmy
tablicę poświęconą
patronowi naszej szkoły
Janowi Kilińskiemu
Oprac. klasa I C z wych.

Andrzejki, jędrzejówki, Andrzejówki











Andrzejki obchodzimy w wigilię (czyli w przeddzień) dnia świętego Andrzeja - 29 listopada
Andrzejki obchodzone są w całej Europie.
Andrzejki to wieczór poświęcony wróżbom, które dotyczą małżeństwa, miłości.
Tego wieczoru spotykają się młode kobiety, dziewczyny i wróżą sobie, która pierwsza i za
kogo wyjdzie za mąż.
Jedną z najbardziej popularnych wróżb andrzejkowych jest lanie wosku.
Pierwsze udokumentowane wzmianki o wróżbach andrzejkowych pochodzą z roku 1557 Marcin Bielski umieścił je w swojej sztuce teatralnej “Komedyja Justyna i Konstancyjej”
Przypuszcza się, że andrzejkowe wróżby wzięły swój początek ze starożytnej Grecji.
Według teorii kult św. Andrzeja i tradycja wróżb miłosnych wywodzi się ze
starogermańskich wierzeń związanych z bogiem miłości, płodności i bogactw - Freyrze
Chłopcy, mężczyźni też mają dzień poświęcony takim wróżbom - Katarzynki - wypada on w
przeddzień dnia świętej Katarzyny czyli 24 listopada.

Tak się bawiliśmy na andrzejkowej dyskotece To ostatnia w tym roku
kalendarzowym taka impreza

Źródło: www.wrozbyandrzejkowe.pl

Co się wydarzyło 25 listopada w naszej szkole?
Andrzejkowe czary...

Wśród opiekunów nie mogło zabraknąć przedstawicielek Szkolnego halo

Cyganka prawdę ci powie, kochanieńka...

red.

Kujawy Podkoziołek

Cudze chwalicie... Swego
nie znacie... Warte
przypomnienia
Redakcja Szkolnego Halo
przedstawia nieco
zapomniane, a przecież
niezwykle barwne
zwyczaje i stroje ludowe
z różnych regionów
naszego kraju. W tym
numerze kolejne cztery
obrazy
Zapraszamy do naszej
galerii
Dolny Śląsk Andrzejki

Kurpie Kupalnocka
Łowickie Na jarmarku

Kari M.

Poszerzamy wiedzę...

GIMNAZJALIŚCI! LICEALIŚCI!
CO Z WAMI? WYSILCIE SIĘ
TROCHĘ!!!
TO NIE TAKIE
TRUDNE!!!
POKAŻCIE, ŻE WAM,
KOLEŻANKI I
KOLEDZY, TEŻ SIĘ
COŚ
„CHCE CHCIEĆ”!!!
ZOSTAŃCIE
WSPÓŁTWÓRCAMI
NASZEJ GAZETKI!!!
PONAWIAMY NASZĄ
PROPOZYCJĘ!
Redakcja Szkolnego Halo
Nasz świat... uchwycony okiem
obiektywu...
Jesteście zainteresowani
fotografowaniem? A może zwyczajnie
lubicie robić zdjęcia? Proponujemy
Wam nowy dział w szkolnej gazetce –
Nasz świat... uchwycony okiem
obiektywu... Wszystko, co nas otacza
wciąż się zmienia – przyroda,
architektura, a także... ludzie.
Pragniemy często zatrzymać czas...
Spróbujmy więc utrwalić piękne
chwile, wspaniałe zjawisko,
niezapomniany pejzaż... coś
zabawnego. Pokażmy je innym,
podzielmy się swoim spojrzeniem na
świat! Może tym razem propozycja
Szkolnego Halo spotka się z odzewem
wśród uczniów i nauczycieli
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o kontakt z p. A. Haraśną i p. E.
Mydłowską.
W tym numerze gazetki... znowu tylko nasze pomysły A szkoda

Ojcowie zjednoczonej Europy
Konrad Adenuer (1867 – 1967) – pierwszy kanclerz demokratycznych
Niemiec. Gorący zwolennik zjednoczenia Europy w oparciu o jej
chrześcijańskie korzenie tkwiące w kulturze, tradycji i cywilizacji naszego
kontynentu
Alcide de Gasperi (1881 – 1954) - włoski premier i
polityk, współtwórca projektów budowy jedności Europy, który
uważał, że europejska współpraca powinna zostać wsparta
zacieśnieniem współpracy obronnej.

Jean Monnet (1888 – 1979) – francuski dyplomata, współtwórca Plany
Schumana. W1976 roku za swoje zasługi dla budowania jedności
europejskiej otrzymał tytuł Obywatela Europy.
Robert Schuman (1886 – 1963) – francuski premier i
minister spraw zagranicznych, inicjator pojednania
niemiecko – francuskiego przez połączenie obu państw silnymi więzami
gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. Plan Schumana i Monneta
był pierwszym w pełni zrealizowanym projektem zjednoczenia Europy.

Paul Henri Spaak (1899 – 1972) – belgijski polityk. Współtwórca
Beneluksu (unii gospodarczej Belgii, Holandii i Luksemburga), NATO i
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Na rzecz zjednoczenia Europy działali również Polacy.
Józef Retinger (1888 – 1960) – polityk, pisarz, bliski współpracownik
generała Sikorskiego, po wojnie na emigracji. Był współzałożycielem i
sekretarzem generalnym Ruchu Europejskiego
SKEM
fot. Kari M.

Oprac. ah

Chwila z Piotrem

Warto zobaczyć...

Puste oczy

Harry Potter i Insygnia Śmierci: część I

w moich oczach
ten ból wciąż żyje
w moim sercu
zdeptanym
pustyniami
żal jest ode mnie silniejszy
moja dusza
będzie jutro
z ciszą we mgle
walczyć o życie
słowa które
nie mogą być miłością
wyjadały ze mnie
słońce

reż. David Yates

Uczta dla fanów
Harry’ego Pottera!
Film zrealizowany na podstawie
ostatniej powieści o przygodach
nastoletniego czarodzieja został
podzielony na dwie części.
Pierwsza z nich od chwili
premiery cieszy się dużą
popularnością nie tylko za granicą, ale także w Polsce!
Główne role odgrywają
niezmiennie: Daniel Radcliffe,
Emma Watson i Rupert Grint.
Wszyscy, którzy pragną
przenieść się na pewien czas do
niezwykłej krainy magii,
z pewnością nie będą zawiedzeni!
Widzieliśmy, polecamy
Szkoda, że druga część dopiero
latem ‘2011
Warto jednak poczekać
red.

zachód – koniec
ostudzony ciepłymi łzami
z pustych oczu...

Piotr Cuprjak (absolwent LO w Mogielnicy i nasz redakcyjny kolega , obecnie student
pierwszego roku filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

Warto przeczytać...

Zgadnij, kto to jest? Kogo przedstawia ta karykatura?

Truman Capote Tamta gwiazdka
Wzruszające, zamknięte w dwóch opowiadaniach:
Tamta gwiazdka i Wspomnienie gwiazdkowe, pełne
ciepła wspomnienia z dzieciństwa, przywołujące
nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
Gwiazdki.

Truman Garcia Capote, właściwie Truman
Streckfus Persons (ur. 30 września 1924 w Nowym
Orleanie, zm. 25 sierpnia 1984 w Los Angeles) –
pisarz amerykański.
Dzieła:














Letnia przeprawa (Summer Crossing), (pierwsza powieść, wydana dopiero
w 2005)
Inne Głosy, Inne Ściany (Other Voices, Other Rooms), (powieść, 1948)
Drzewo Nocy i inne opowieści, w Polsce wydane pod tytułem Miriam
(A Tree of Night and other stories) (1949)
A Tree of Night and other stories (1949)
Harfa traw (The Grass Harp) (sztuka, 1951)
House of Flowers (musical, 1954)
The Muses Are Heard (powieść, 1956)
Śniadanie u Tiffany'ego (Breakfast at Tiffany's) (powieść, 1958)
Z zimną krwią (In Cold Blood) (powieść, 1966)
A Christmas Memory (pamiętniki, 1966)
Music for Chameleons (opowiadania, 1980)
Answered Prayers: The Unfinished Novel (1986)
Psy szczekają (opowiadania, 1982)
Oprac. na podst. źródeł internetowych red.

Zgadnij, co to za miejsce?

Czekamy na odpowiedzi

Zespół redakcyjny
Szkolnego Halo
życzy przyjemnej lektury

