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Szkolne halo
W naszej szkole nawet urodzinowe misie czują się jak u siebie w domu
Dopiero wróciliśmy do szkoły, a tu już skończył się listopad!
Przypomnijmy sobie, co przyniosły nam te miesiące

MATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

wspaniale się spisali. Po mszy św. nastąpił Akt Zawierzenia Matce Bożej
Jasnogórskiej. Pozostając na wzgórzu klasztornym jeszcze przez pewien czas,

W dniach 6, 7, 8 października ‘2014 maturzyści z archidiecezji

zwiedziliśmy Muzeum 600 – lecia, w którym znajdują się 3 sukienki zdobiące

warszawskiej pielgrzymowali na Jasną Górę. Młodzież naszej szkoły przybyła do

obraz Matki Bożej, dokumenty fundacyjne klasztoru, wota więźniów obozów

Częstochowy w środę, t.j. 8 października. Spokojna podróż i modlitwa właściwie

koncentracyjnych, instrumenty Kapeli Jasnogórskiej. W Bastionie św. Rocha

przygotowała uczestników tej wyprawy na spotkanie z Jasnogórską Panią.

natomiast oglądaliśmy pamiątki smoleńskie oraz odsłonięte oryginalne mury,

Zaczęliśmy od konferencji w Auli Ojca Kordeckiego. Po powitaniach, głos zabrał

pamiętające oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów.

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, który poruszył kwestię wyborów,
jakich muszą dokonać młodzi ludzie, m.in. w związku z czekającym ich
egzaminem maturalnym. Następnie swoim wystąpieniem uwagę słuchaczy

Droga powrotna minęła nam szybko. Trochę zmęczeni, ale wzmocnieni
duchowo, byliśmy gotowi na nowe wyzwania, pewni tego, że dopóki walczymy, to
jesteśmy zwycięzcami.

przyciągnął ksiądz Piotr Pawlukiewicz, duszpasterz w kościele św. Anny
w Warszawie. W mądry, ale i pełen humoru sposób, przekazał uczestnikom

Chcąc wysłuchać oprawy słowno – muzycznej mszy w wykonaniu naszej

konferencji myśl: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Po wyjściu z auli chwila

młodzieży, należy odwiedzić stronę www.jasnagora.com i poszukać w archiwum

oddechu, refleksji…

informacji o pielgrzymce maturzystów archidiecezji warszawskiej, wybierając
październik i oczywiście rok bieżący.

(ah)

O godzinie dwunastej rozpoczęła się msza w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Homilię wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Józef Górzyński,
którego mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole, podczas wieczornicy
poświęconej Janowi Pawłowi II. Motto homilii brzmiało: Najważniejsze jest
budowanie trwałej relacji z Bogiem. W czasie liturgii uczniowie zanosili modlitwy
do Matki Bożej o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości oraz o pomoc w wyborze
właściwej drogi życiowej, rozpoznanie powołania. Wraz z nimi i za nich modlili
się: Dyrekcja ZSO w Mogielnicy, p. Jolanta Tomczyk i p. Urszula Tomala – Kujat,
ksiądz Marek Kołodziejski, p. Mariola Kuźma, p. Maria Lenart, wychowawcy,
rodzice i inni uczestnicy pielgrzymki. Grupa naszej młodzieży, przygotowana
przez księdza oraz p. M. Kuźmę, uczestniczyła w ceremoniach powitania,
składania podziękowań. Były piękne słowa, kwiaty, ale także śpiew i gra na
instrumentach. Byliśmy dumni, że to właśnie nam przypadła ta rola, a uczniowie

fot. K. W.

Narodowe Święto Niepodległości

Wstań, Polsko moja! Uderz w czyn!

Jak każdego roku nasi uczniowie godnie uczcili Narodowe Święto
Niepodległości. W tym dniu pod opieką dyrekcji: p. Jolanty Tomczyk,
p. Anny Łukaszczyk i p. Urszuli Tomali- Kujat oraz swoich wychowawców
brali udział w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w Mogielnicy.

Myśląc o przyszłości narodu trzeba się oprzeć o jego groby...
Jerzy Waldorff

Uczniowie i nauczyciele ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy
godnie

uczcili

Narodowe

Święto

Niepodległości.

12. listopada miała miejsce piękna uroczystość pod hasłem Wstań, Polsko
moja! Uderz w czyn!
W przygotowanym na tę uroczystość programie nie zabrakło wzruszających
chwil, pięknych recytacji, pieśni patriotycznych i scenek obrazujących
wydarzenia z 1918 roku. Uczniowie wykonali też przepiękny układ
taneczny.
W uroczystości wzięła udział również Młodzieżowo - Dziecięca Orkiestra
Dęta oraz strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.
Kolejnym punktem programu obchodów 96 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę był przemarsz uczestników uroczystości
pod pomniki pamięci oraz złożenie kwiatów. Następnie wzięliśmy udział
w uroczystej mszy świętej za ojczyznę.
(bk)

Wstań, Polsko moja!
Uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony
Już płonie lont podziemnych min Krwawą godzinę biły dzwony Zerwane pęta - Uderz w czyn!
Wstań, Polsko moja!
Strząśnij proch!
Żałosne marzeń ucisz łkanie!
Za Tobą zimny smutków loch Przed Tobą świty zmartwychwstania!...
Z anielskich skrzydeł strząśnij proch!
Wstań, Polsko moja!

Podczas szkolnej uroczystości przywołano postać Marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz wydarzenia historyczne, które po 123 latach niewoli
narodowej znacząco wpłynęły na odzyskanie przez nasz kraj upragnionej
NIEPODLEGŁOŚCI. Młodzież zwróciła również uwagę na wartość języka
polskiego, a także rolę tradycji narodowych w trudnych dla Polaków
chwilach.

W ogniach zórz
Nowe się szlaki krwawią Tobie!
O, lżej Ci będzie w gromach burz
Niżeli w zwiędłych wspomnień grobie Wstań, Polsko moja, w blaskach zórz!
Józef Mączka "Wstań, Polsko moja"

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła
niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy, Rosja – w 1795 roku
podzielili między siebie polską ziemię i wymazali z mapy Europy nasze państwo.
Chcieli
Polakom
narzucić
swoją
kulturę,
zwyczaje,
język
i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno było
używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były
karane, a dorośli trafiali do więzienia. Nasz naród jednak nie poddawał się.
Polska – wykreślona z mapy Europy – istniała. Każde pokolenie stawało w obronie
tych najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich powstaniach narodowych,
które jednak kończyły się klęską. Aż nadszedł długo oczekiwany dzień.
Fot. E. M.

Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk przypomniała, iż data 11 listopada 1918
roku jest jedną z najważniejszych w historii naszej Ojczyzny.
Przybliżyła także pojęcie wolności i wynikających z niej przywilejów. (em)

Kronika tamtych dni 1918 roku:
7 października – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
25 października – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.
30 października – Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie przejęła władzę w
Galicji Zachodniej.
1 listopada – wybuchły polsko-ukraińskie walki we Lwowie.
3 listopada – nastąpiła kapitulacja Austro-Węgier.
6 na 7 listopada – powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.
9 listopada – po abdykacji cesarza Wilhelma II proklamowano w Niemczech
republikę.
10 listopada – powrócił do Warszawy Józef Piłsudski, komendant I Brygady
Legionów, internowany od lipca 1917 r. przez Niemców w Magdeburgu.
11 listopada – w lasku Compiegne pod Paryżem podpisano zawieszenie broni
będące kapitulacją Niemiec i kończące I wojnę światową. Był to przełomowy
moment nie tylko w dziejach całej Europy, ale i Polski.

Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by go ująć w dłonie.
Zawsze był z nami - ptak wspaniały
Choć czasem ktoś odszedł daleko...
Bronił tej ziemi, bo ją kochał
Sercem pokoleń już od wieków.
Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość
I Jedenasty Listopada...

Ryszard Przymus "Ojczyzna wolna"

11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dzień
ten
ustanowiono
świętem
narodowym
dopiero
ustawą
z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.
Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy –
w roku 1937 i 1938. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości dopiero
w 1989 roku wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne
obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się
w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. Znajduje się tam Grób Nieznanego
Żołnierza. Jest to symboliczny grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje
życie za wolną Polskę.
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – dla wielu Polaków to dzień
zadumy nad historią i swoim patriotyzmem.
Po 1989 roku Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone
w podniosłej atmosferze.
Najwyższe władze państwowe zachęcają Polaków do tego,
aby ten dzień był obchodzony godnie, ale także radośnie.
Po latach walki o niepodległość, ojczysty język i własną tożsamość
Polacy mogą wreszcie cieszyć się wolnością i być dumni ze swojej Ojczyzny.
(red.)

Bawmy się! Uczmy się!
Uczniowie klas drugich gimnazjum wybrali się na pierwszą w tym roku szkolnym

i prześwietlili wnętrze Ziemi. Nie zabrakło

wycieczkę.

również atrakcji dla zainteresowanych odkryciami

Głównym

celem

wyprawy

było

Centrum

Nauki

Kopernik

w Warszawie. Dodatkową atrakcję stanowił film pt. Za jakie grzechy, dobry Boże?

optycznymi, magnetycznymi, elektrycznymi itd..

Nauka przyjemna i pożyteczna

Dziewczęta

Wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wywarła na nas
niezapomniane

wrażenie.

Z

zainteresowaniem

śledziliśmy

działanie

zgromadzonych tam wynalazków, które pozwalają na odkrywanie tajemnic
otaczającego

nas

świata

i ukazują wielkie możliwości
człowieka.
i

towarzyszący

dłużej

przy

gigantycznych rozmiarów bańkach mydlanych
i grach, chłopcy wybrali nowinki techniczne.
Nasze

panie

urzekła

natomiast

maszyna

układająca wiersze, magiczna harfa bez strun
oraz przedmioty przenoszące dźwięki.

im

wzięli

w

fascynujących

wielu

doświadczeniach,
iż

się

Uczniowie

wychowawcy

się,

zatrzymały

nauka

udział

przekonali
może

być

wspaniałą przygodą.
Dwie
i

godziny

niesamowitych

spędzone

sportów

ekstremalnych;-)

przeżyli

trzęsienie

Centrum,

to

czas

poszukiwań

odkryć.

Miłośnicy
małe

w

ziemi

i podróż latającym dywanem.
Dociekliwi

badacze

przeszłości zgłębili zasadę
działania
systemów

starożytnych
nawadniających

Zabawa w odkrywców i badaczy wszystkim przypadła do gustu. Okazała się
ciekawą alternatywą dla lekcji spędzonych w szkolnych ławkach.

Śmiech to zdrowie
Zwieńczenie naszej wycieczki stanowił seans filmowy w Cinema City
w Jankach.

Tym razem wybraliśmy się na komedię produkcji francuskiej

pt. Za jakie grzechy, dobry Boże? w reżyserii Philippe’a de Chauverona.
Konserwatywny Claude Verneuil (Christian Clavier) i jego małżonka
są rodzicami czterech pięknych córek. Trzy z nich wydali za mąż. Ich zięciowie to:
Żyd, Arab i Chińczyk. Starsi państwo mają nadzieję, że chociaż czwarta latorośl –
najmłodsza Laure – spełni ich marzenia o zięciu Francuzie, wychowanym
w tradycji katolickiej. Niestety... spotyka ich zawód. Podczas rodzinnych spotkań
wychodzą na jaw tłumione emocje, rasowe uprzedzenia, różnice kulturowe.
Film Philippe’a

de

Chauverona

ma

charakter

farsy, a

bohaterowie

są przedstawieni w sposób karykaturalny.
Komedia przypadła nam do gustu – odpoczęliśmy i zrelaksowaliśmy się przed
podróżą do Mogielnicy

Dziękujemy:
p. Lidii Kosatce, p. Edycie Mydłowskiej,
p. Beacie Kotlarz oraz
p. Katarzynie Frączak-Bartuszek
za wspaniale spędzony dzień!
Kl. 2 gimnazjum

rzucanie psu kości lub kulek ciasta oznaczających wybranych

Andrzejki! Andrzejki!

chłopców — jeżeli pies jako pierwszy zje kość od danej
dziewczyny,

Andrzejki!

ta

pierwsza

wyjdzie

za

mąż.

wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na
jednej kartce, a imiona chłopców na
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada

drugiej,

w wigilię świętego Andrzeja.

odwracane i przekłuwane od góry

Andrzejki zgodnie z dawną tradycją są ostatnią okazją do zabawy przed
rozpoczynającym

się

okresem

Adwentu,

w

którym

należy

się

po

czym

kartki

są

— imię, które zostanie przekłute
oznacza imię przyszłej wybranki/
wybranka.

powstrzymywać od zabaw.
Okres Adwentu w Kościele Katolickim jest przede wszystkim czasem
refleksji, czasem oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

losowanie przedmiotów o przypisanym umownym znaczeniu —
listek – staropanieństwo, obrączka lub wstążka – rychły ślub,
różaniec

–

powołanie

do

życia

zakonnego.

PRZYKŁADY TRADYCYJNYCH WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH
lanie wosku na zimną wodę przez klucz — na podstawie kształtu
zastygłego wosku lub rzucanego przez niego cienia można odczytać
cechy
ukochanego
ustawianie

wyglądu
lub

przyszłego
jego

kolejno

ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki wiśni lub czereśni — jeżeli
gałązka zakwitnie w Boże Narodzenie, to jest to zwiastun szybkiego
zamążpójścia.

zawód.
butów

zgromadzonych dziewcząt od ściany
do progu drzwi — ta, której but jako
pierwszy dotarł do progu jako pierwsza wyjdzie za mąż.

red.

WIECZÓR

ANDRZEJKOWY

w naszej szkole odbył się

27

listopada w godz. 1700 – 2030.
Świetna muzyka, wróżby, dobry

27 listopada 2014 r.

humor, młodzieńczy zapał i miłe
towarzystwo
Wszystkie te warunki zostały
spełnione podczas zabawy, którą zorganizował Samorząd Uczniowski

to

Andrzejki
z

29

na

wieczór
30

wróżb

listopada

w

odprawianych
wigilię

świętego

w

nocy

Andrzeja.

rozpoczynającym

p.

Adwentu.

wraz

opiekunami

z

Liceum

(p.

Jolantą

Pawłowską,

p.

Edytą

Mydłowską,

p.

Lidią

Kosatką,

p.

Agnieszką

Łagodą,

Iwoną

Chmielewską),

przy wsparciu nauczycieli
oraz

okresem

i

p.

Zgodnie z dawną tradycją są ostatnią okazją do zabawy przed
się

Gimnazjum

Dyrekcji
Jolanty

ZSO

Tomczyk,

p. Anny Łukaszczyk,
p.

Urszuli

Kujat.

Tomalired.

im.

Jana

Kilińskiego

w

Mogielnicy:

KONCERT
PROFILAKTYCZNY W
NASZEJ SZKOLE]

Ciekawe

i

niezwykle

plastyczne opowieści, które
uczyły

poszanowania

własnej godności i wiary
4

grudnia

gościliśmy

w

naszej

szkole Gabriela Fleszara – muzyka,
piosenkarza i aktora młodego pokolenia.
Artysta
z

nami

Przytoczył

podzielił
swoimi
wiele

się

doświadczeniami.
historii

swoich

przyjaciół, którzy walczyli z licznymi uzależnieniami – od nikotyny, alkoholu,

w siebie, ilustrowane były
znanymi

utworami

muzycznymi. Wyjątkowy głos artysty oraz jego charyzma pozostawiły ślad
w każdym z nas. Miejmy nadzieję, że wszyscy uczniowie naszej szkoły powiedzą
zdecydowanie

„nie”

Koncert

Gminnej

zawdzięczamy

wszelkim
Komisji

Alkoholowych. Dziękujemy!

narkotyków. Sam wyzwolił się z nałogu palenia papierosów. Gabriel Fleszar
podkreślił rolę dokonywania mądrych wyborów przez młodych ludzi, ponieważ
mają one wpływ na całe życie człowieka.

(em)

Miły Gość pozostawił
pamiątkowy wpis
w kronice naszej szkoły

Rozwiązywania

nałogom!
Problemów

Ważną częścią naszej eskapady były lekcje

Klasy II LO w Warszawie

muzealne w Muzeum Narodowym poświęcone
klasycyzmowi, romantyzmowi
W

dniu

26

listopada

2014

roku

klasy

drugie

liceum

oraz Bolesławowi Prusowi.

wraz z wychowawcami: panią Anną Łukaszczyk i panią Urszulą TomaląKujat udały się na wycieczkę do stolicy. Wyjazd ten był częścią obchodów
Mikołajkowego

święta.

Atrakcji

było

co

niemiara

–

wędrówka

po warszawskim ZOO - a tu spotkanie z królem lwem, żyrafami,
hipopotamami, słoniami, a nawet tarantulą i wężem boa!

Jeszcze
raz
przekonaliśmy
się,
że można połączyć naukę i rozrywkę. Ogromne wrażenie wywarła na nas
ekspozycja malarstwa polskiego. Ostatnim punktem programu
był
seans
filmowy
w
kinie
Janki.
Było
wesoło,
bawiliśmy
się
świetnie.
Czekamy na następny wyjazd.
Kl. II A, B LO

Jesienna aura sprzyjała naszej grupie.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!
Redakcja Szkolnego Halo ogłasza
Konkurs Fotograficzny
pod hasłem

Moje Święta
Z pewnością podczas tegorocznych świąt
nie zabraknie chwil godnych utrwalenia.
Postawcie na swoją wyobraźnię
i kreatywność!!!
Prace konkursowe (w wersji papierowej
i elektronicznej) należy złożyć do
16 stycznia ‘2015 w sali nr 35.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursie!

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
Redakcja Szkolnego Halo
życzy swoim Czytelnikom
ZDROWIA, SPOKOJU, RADOŚCI ORAZ WIELU
WSPANIAŁYCH CHWIL SPĘDZONYCH
W RODZINNYM GRONIE!

