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Witajcie! Wreszcie doczekaliśmy się wiosny! Teraz to dopiero
się rozmarzymy Wiosna – dla wielu z nas to najpiękniejsza
pora roku. Czas popołudniowych spacerów przepełnionych
zapachem bzu... A miłość! Też z pewnością rozkwitnie – jak
piękne kwiaty na okładce naszej gazetki

Twój portret Wiosenny

Chciałbym Cię narysować
Wiosny delikatną kreską
By zbiegły się wszystkie fiołki
Nad zbudzoną z zimy rzeką

Szkolne halo

Chciałbym by twe włosy
Były jak warkocze leszczynowe
A usta twe szalone
W kolorze pierwszych poziomek
Chciałbym by twe oczy
W majową mgłę były oprawione
Żebyś cała się śmiała
Jak wiosenny dzwonek
Chciałbym - lecz słów brakuje
I wszystkie się plączą
Chciałbym - lecz nie zdążyłem
Dzień znów schodzi się z nocą
Adam Ziemianin

J. Malczewski Portret młodej kobiety w zielonej sukience (fragm.)

LUDZIE CZYNIĄCY ZŁO. CO O NICH SĄDZĘ?
Zło to wszystkie uczynki i postępki oceniane
ujemne, jako niesprawiedliwe i krzywdzące. Jest
przeciwieństwem dobra. Oznacza wyrządzenie krzywdy
innemu człowiekowi i niereagowanie na nią.
Myślę, że ludzie czyniący zło byli kiedyś inni, ale pod wpływem jakichś przejść osobistych
zrodziło się w nich zło i nienawiść. We współczesnym świecie pełno jest takich przykładów. Idąc
ulicami naszego miasta, widzimy wielu ludzi pijanych. Są to alkoholicy, u których górę wziął nałóg.
Robią krzywdę sobie i bliskim. Są głusi na argumenty rozumu, a jedyną wartością, jaką cenią sobie w
życiu, jest trunek, który czyni człowieka bezrozumnym bydlęciem. Pijaństwo jest plagą naszych
czasów, która rozbija rodziny i zabija ludzi.
Obecnie ludzie żyją w pośpiechu. Nie oglądają się na boki, lecz gonią za pieniędzmi. Robią
wtedy krzywdę innym, bo nikt się dla nich nie liczy, tylko potrzeby własne. Cierpi też rodzina dzieci pozostawione samym sobie. Literatura pokazuje nam przykład takiego człowieka. To
Ebenezer Scrooge – bohater utworu Charlesa Dickensa Opowieść wigilijna. Zdobywał i gromadził
pieniądze, nie dostrzegał potrzeb innych. Czynił zło swoją chciwością i wyrachowaniem. Ebenezer
zmienił się, ponieważ każdy może się zmienić, nawet największy grzesznik.
Kolejny przykład zła w literaturze odnajdujemy w Balladynie Juliusza Słowackiego.
Tytułowa bohaterka zabiła siostrę, by zyskać koronę i miłość Kirkora, potem wyrzekła się matki i
popełniła inne przestępstwa, byle tylko umocnić swą władzę. To kobieta przesiąknięta złem do
szpiku kości, która poświęciła wszystko, by zdobyć i utrzymać władzę. Jej przykład pokazuje, jak
człowiek idąc niewłaściwą drogą popełnia coraz więcej złych czynów. Nie może się z nich wycofać
z sieci kłamstw...
Kto śledzi perypetie dwóch pomysłowych braci (Michaela Scofielda i Lincolna
Burrowsa) w serialu „Skazany na śmierć”, zgodzi się ze mną, że agent specjalny FBI Alexander
Mahone to typ spod ciemnej gwiazdy. Jeden błąd – popełniony wcześniej – sprowadził na niego
pasmo nieszczęść. Alex walczył o własne życie (najpierw uzależniając się od Midazolamu, a potem
od heroiny) i rodzinę, której nie pozwolił sobie pomóc. A może bliscy wyciągnęliby go z dna? Może
trzeba było ten jeden błąd odpokutować, ponieść karę, a wtedy życie potoczyłoby się inaczej.
Współczesny film pokazuje wiele przemocy i zła, które czynią sobie nawzajem ludzie.
Czasami jest za późno na pomoc, a niekiedy można wiele zmienić i powrócić na właściwą drogę.
Należy pamiętać o ważnej zasadzie, że: „ZA ZŁO TRZEBA ODPŁACAĆ DOBREM”. Możemy
wtedy wiele zyskać, zawstydzić kogoś, spowodować, że ktoś zatrzyma się i zastanowi nad swoim
postępowaniem. Jeśli potrafi logicznie myśleć, to wyciągnie właściwe wnioski...
EJŻE, A TAK NA MARGINESIE, TO PODOBNO NIE MA LUDZI ZŁYCH, SĄ TYLKO
SAMOTNI I NIESZCZĘŚLIWI!!!
Alex M.

Co słychać w naszej szkole?
24 kwietnia
Pożegnaliśmy klasy trzecie liceum
Wspaniała pogoda – błękitne niebo, słońce... jak na
zamówienieW tak wyjątkowym dniu
tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa
ukończenia szkoły średniej. W uroczystości
wzięli udział:
dyrekcja,
zaproszeni
goście, grono pedagogiczne oraz uczniowie naszego
liceum. Wielu abiturientów nagrodzono za osiągnięcia
podczas trzyletniej nauki i pracy na rzecz szkoły. Znaleźli
się wśród nich wzorowi uczniowie z wysoką
średnią ocen – Małgorzata Przyborek – klasa III
B, Tomasz Zieliński – klasa III B, Zofia
Truszkowska
– klasa III C.
Wyróżnienia
otrzymali
także tancerze, którzy swym udziałem uatrakcyjnili
wiele imprez szkolnych i środowiskowych oraz
sportowcy, wielokrotnie reprezentujący ZSO podczas
zawodów w różnych dyscyplinach. Pamiętano również
o rodzicach współpracujących ze szkołą – zostali
uhonorowani okolicznościowymi dyplomami uznania.
Maturzyści wysłuchali przemówienia p. dyrektora M.
Wangryna, przewodniczącej RR – p. K. Koperskiej, w
zamyśleniu przyjęli także ciepłe słowa swych
wychowawców, w imieniu których wystąpiła p. S. Janicka. Ostatni dzień w szkole okazał
się dla młodych ludzi dniem podsumowań, wniosków i refleksji. Przecież nauka w liceum
stała się zamkniętym rozdziałem ich życia. Co dalej? Na to pytanie każdy musi znaleźć
własną odpowiedź...
Piękna uroczystość zakończyła się występem artystycznym przygotowanym przez
klasy III i klasy II LO. Przesłania, drogowskazy życiowe, tradycyjne maskotki na szczęście
podczas egzaminów maturalnych... i w drogę... zdobywać świat
red.

Trzeciego maja uczniowie naszej szkoły – gimnazjum i liceum – wystąpili z
wyjątkowym programem artystycznym, opracowanym przez nauczycieli ZSO w
Mogielnicy.
Montaż słowno-muzyczny przywołał dobre i złe chwile w historii Polski,
przypomniał wydarzenia, które przez wieki kształtowały naszą tożsamość
narodową.

3 maja

Pieśń – Czyn –
Wspomnienie... To
jedno – to Polska!
Pamięć jest tym dzięki
czemu, człowiek staje się
zdolny do tworzenia, do
wypełnienia swojego kulturotwórczego powołania. Pamięć o przeszłości sprawia, że życie
może być aktywne i piękne. Pamięć o tym co było, jest wartością rozstrzygającą o naszym
obecnym dniu.
Nasza zdolność do pamiętania określa kim jesteśmy teraz, określa naszą świadomość.
Historia zatem - czy tego chcemy, czy nie - jest jak chleb, którego zapach i smak
przypomina nam dom, rodzinę, a w końcu także to, że życie ma swój smak
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Jacek Kurek

W tym roku obchodziliśmy 218. rocznicę uchwalenia Konstytucji
Trzeciego Maja (1791):
- Była to konstytucja pierwsza w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów
Zjednoczonych.
- Konstytucja 3 Maja usuwała wady ustroju Rzeczpospolitej, zniosła „liberum veto”,
konfederację i wolną elekcję.
- Władzę ustawodawczą miał
sprawować sejm, a wykonawczą
Straż Praw, złożona z króla,
prymasa i 5 ministrów. Zamożniejsi
mieszczanie otrzymali przywileje
szlachty.
- W chwili, gdy król zaprzysięgał
konstytucję, warszawiacy z radości
wyszli na ulice. Dzień 3. maja od
razu stał się świętem narodowym.

Po uroczystym przemarszu przez ulice miasta delegacje szkół
i innych placówek złożyły symboliczne kwiaty pod pomnikami
poległych za ojczyznę
Wystąpienie p. S. Chmielewskiego Burmistrza G. i M. Mogielnica

Grupa taneczna podczas skocznego
mazura, przygotowanego pod
kierunkiem p. W. Langkamera
i p. W. Zupy.

(Szkolną uroczystość przygotowali: montaż – p. A. Łukaszcyk, p. K. Frączak,
p. M. Kuźma, p. E. Mydłowska, p. U. Tomala-Kujat, p. J. Tomczyk, p. E. Ścisłowska;
taniec – p. W. Zupa, p. W. Langkamer; dekoracja – p. W. Walewska, p. A. Wojtatowicz)

W programie wykorzystano utwory poetyckie oraz fragmenty prozy, a także
pieśni, które skłaniały do refleksji i zadumy nad losami narodu, nad przyszłością
ojczyzny. Ramy występu stanowiły tańce – polonez i mazur w wykonaniu
licealistów.
Po części artystycznej zebrani wysłuchali słów Burmistrza G. i M. Mogielnica –
p. Sławomira Chmielewskiego, który odwołał się do słów jednej z pieśni – Dokąd
idziesz, Polsko?
Następnie złożono kwiaty pod pomnikami bohaterów poległych za ojczyznę.
Zakończeniem gminnej imprezy była uroczysta msza w intencji ojczyzny.

red.

7 maja

Wypad do Nowego Miasta
Nasza klasa – II A LO – pod opieką p. A. Haraśnej
i p. E. Mydłowskiej udała się na krótką, lecz
ciekawą, bo niezwykle bogatą w nowe treści,
wycieczkę do Nowego Miasta nad Pilicą. Owszem,
ktoś może powiedzieć, że to niedaleko, a jednak
odbyliśmy niezwykłą podróż w czasie...
Najpierw odwiedziliśmy niewielkie Muzeum
Regionalne przy Placu O. H. Koźmińskiego,
którego kustoszem jest p. Jerzy Porada
Zostało ono otwarte w 1960 roku w 560 rocznicę nadania miastu praw miejskich.
Zbiory muzeum liczą ponad 500
eksponatów z dziedziny archeologii,
etnografii, historii i numizmatyki.
Większość z nich ofiarował założyciel
muzeum – Stanisław Tkacz.
Do najstarszych muzealiów należą
kamienne narzędzia z okresu neolitu i
okresu brązu, gliniane naczynia z okresu
średniowiecza oraz starodruki z XVII
wieku. W muzeum można odnaleźć wiele
ciekawostek na temat historii Nowego Miasta z przełomu XIX i XX wieku, kiedy to dr Jan
Bieliński zorganizował pierwszy w Królestwie Polskim zakład przyrodoleczniczy.
Następne udaliśmy się na umówione spotkanie do Muzeum Błogosławionego
O. Honorata Koźmińskiego
Muzeum znajduje się przy
klasztorze O.O. Kapucynów w
Nowym Mieście nad Pilicą. Zostało
ono otwarte w 1985 roku. Zawiera
wiele pamiątek po błogosławionym
m.in. duży zbiór zdjęć, rękopisów,
metrykę chrztu, świadectwo
maturalne oraz ręcznie zdobione
pióro, którym o. Honorat pisał swe
dzieła. Najcenniejszym eksponatem
(znajdującym się w kościele) jest
konfesjonał, skonstruowany według pomysłu samego błogosławionego.

Zwieńczeniem naszej wycieczki był
spacer po uroczym, choć nieco
zapomnianym, parku, który otacza pałac w
Nowym Mieście
Nowe Miasto nad Pilicą wyrosło ze wsi
targowej o nazwie Pobiedna, w początku XV
wieku otrzymała prawa miejskie. Do 1831 roku
stanowiła miasto prywatne, w XV i XVI wieku
należało do Nowomiejskich (pierwotnie rodzina
Rawitów, która przybrała nazwisko
Nowomiejscy od nazwy miasta), następnie wiele razy zmieniał się właściciel tutejszych dóbr.
Od początku XVIII wieku należało do Granowskich. Miasto zostało wzniesione przez Mariannę
Lipską w posagu generałowi wojsk koronnych Franciszkowi Hieronimowi Granowskiemu
Datę rozpoczęcia budowy pałacu przyjmuje się na okres przed 1735 (przed śmiercią Franciszka
Granowskiego), natomiast ukończenie w 1756 roku, kiedy to zarządzał tu syn Franciszka Hieronima i
Marianny Lipskiej - Kazimierz Granowski. Po
śmierci Kazimierza w 1774 r. pałac wielokrotnie
zmieniał właścicieli. W roku 1795 Nowe Miasto
przeszło w ręce Jana Małachowskiego, Mistrza
Obrządków Kapitularnych Loży Rycerstwa Gwiazdy.
W drugiej dekadzie XIX w., z jego inicjatywy pałac
został zmodernizowany. Ostatnim właścicielem
majątku przed jego upaństwowieniem był Gustaw
Pomian-Bławdziewicz. W 1945 r. już po zakończeniu
wojny został on aresztowany i wywieziony na Sybir,
gdzie zmarł. Dość niejasne są obecne losy pałacu. Z jednej strony toczyło się postępowanie sądowe o
odzyskanie dóbr przez spadkobierców, którzy z kolei nie byli w stanie pokryć kosztów wynajęcia
prawników.
Pałac w Nowym Mieście nad Pilicą to budynek późnobarokowy. Wzniesiony na planie
prostokąta, piętrowy, pokryty mansardowym dachem. Elewacja frontowa (północna) posiada trzy
ryzality: na osi środkowej i na bokach. Nad ryzalitem środkowym znajduje się półkolisty fronton, nad
bocznymi attyki z oknami pośrodku. Boczne ryzality są podobne w elewacji ogrodowej
(południowej). Ryzalit środkowy zbudowany jest na rzucie półkolistym,
z dobudowanym później tarasem i kolumnadą, dźwigającą balkon.

To tylko niewielka część informacji, jakie zdobyliśmy
podczas naszej kilkugodzinnej wycieczki. Wracaliśmy
w świetnych humorach. Tak miło spędziliśmy czas...
klasa II A LO

8 maja
DEKANALNY DZIEŃ MŁODZIEŻY pod hasłem

Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym... 1Tm 4,10
8 maja o godzinie 8.45 spotkaliśmy się na Stadionie
im. Jana Pawła II w Mogielnicy, aby wspólnie przeżyć Dekanalny Dzień
Młodzieży. Szkoda, że niektórzy uczniowie nie zrozumieli przesłania tej
pięknej imprezy... i nie przyszli na spotkanie
Program uroczystości był niezwykle urozmaicony:
8:45 - Czas Wspólnoty - powitanie, prezentacje grup
9:15 - Czas świadectwa rodziny
9:45 - Spotkanie z ks. Markiem Dziewieckim i Tomaszem Kamińskim
10:40 - Czas pojednania
- Czas świadectw powołanych
11:10 - Czas Słowa Bożego
11:30 - Czas Miłości - EUCHARYSTIA
12:45 - Posiłek dla zgromadzonych na imprezie
13:15 - Koncert Tomka Kamińskiego
14:15 - Znajdź pomysł na siebie - Koncert zespołu Full Power Spirit z Olgą
Szomańską-Radwan
15:15 – Zakończenie. Zaproszenie na Lednicę

Ksiądz Jarosław Szulc w gronie wolontariuszy z ZSO w Mogielnicy

Młodzież wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście podczas mszy św.
Młodzież zgromadzona na stadionie- reprezentanci szkół dekanatu

Organizatorzy zadbali o to, aby zgromadzona na stadionie młodzież...

Schola pod kierunkiem p. A. Kłujszo-Juścikowskiej

mogła wzmocnić swoje siły...

przed koncertami zaproszonych zespołów

Niestrudzeni wolontariusze czuwali do końca imprezy

Krótko o gościach...
Tomasz Kamiński (23 sierpnia 1965
w Toruniu) - polski muzyk bluesowy i
jazzowy.
Uczęszczał do szkoły muzycznej do
klasy skrzypiec. Jak skrzypek i
wokalista występował z zespołem
Nocna Zmiana Bluesa, z którym
nagrał siedem płyt. Gościnnie
wystapił też na płytach zespołów
Dżem i Zdrowa Woda. Od 1999 roku
rozpoczął karierę solową. Jego
debiutancka plyta, zatytułowana Małe
miłości ukazała się 7 czerwca 1999.
Jest też autorem książek Powołany do miłości oraz Żyć w szkole miłości.
Full Power Spirit istnieje od 2001 roku.
Zespół Full Power Spirit tworzy trzech 22-latków: Picia, Dzyroooo i Miru
mieszkających na osiedlu w Białej Podlaskiej. Wokalną część ich poczynań uzupełnia
Pati. Każdy z nich ma swój własny bagaż życiowych doświadczeń, ale na problemy
szarej codzienności znaleźli jedno i to samo rozwiązanie, jakim jest Jezus Chrystus.
Odkąd zaczęli razem grać, opowiadają o tym, o czym niewiele osób chce słuchać.
Razem z przyjaciółmi pokazują, że wiara to "nie skostniała, martwa sprawa, ale żywa
siła, która daje radość, pokój i życie".

Olga Szomańska-Radwan (ur. 18 listopada
1982 roku) – polska wokalistka i aktorka
estradowa, znana przede wszystkim z
występów w oratorium Piotra Rubika i
Zbigniewa Książka, Tu Es Petrus.
Sporadycznie występuje również w
pozostałych dwóch częściach Tryptyku
Świętokrzyskiego: w Świętokrzyskiej
Golgocie i Psałterzu Wrześniowym.
Laureatka Konkursu Piosenki Francuskiej w
Lubinie, Spotkań Literacko-Muzycznych we
Wrocławiu i Festiwalu Piosenki Polskiej lat
60.-70. w Wyszkowie. W 1999 roku została
laureatką programu Szansa na sukces, w
którym zaśpiewała piosenkę z repertuaru
Hanny Banaszak. od 2000 występowała na
deskach Teatru Muzycznego we Wrocławiu
(musical Honorificabilitudinitatibus). Rok
później znalazła zatrudnienie w Teatrze
Muzycznym Roma w Warszawie, gdzie
występowała m.in. w spektaklach Miss Saigon, Grease, Kwiaty we włosach. Wspólnie z
Markiem Bałatą, Ewą Urygą i zespołem Spirituals Singers Band występowała, jako
solistka, w skomponowanej przez Włodzimierza Szomańskiego mszy Missa Gospel's,
zapis której wydany został, w 2001 roku, na płycie CD. Wspólnie z Janem Radwanem
(prywatnie mężem) zaśpiewała piosenkę do czołówki serialu telewizyjnego pt. Pierwsza
miłość.
Począwszy od 2003 roku występowała na deskach teatru Rampa w Warszawie, biorąc
udział w inscenizacjach Sztukmistrza z Lublina i Złotej kaczki. W 2005 w muzyce podjęła
współpracę z Piotrem Rubikiem, który powierzył jej rolę w oratorium Tu Es Petrus.
Promująca płytę piosenka Niech mówią, że to nie jest miłość, śpiewana przez nią wspólnie
z Przemysławem Brannym, wybrana została "Przebojem Lata z Jedynką" podczas
Festiwalu Jedynki w Sopocie.

Źródła: Wikipedia, Culturis

Refleksyjnie...
Wyobraźmy sobie, że każdego człowieka otacza opowieść, która kieruje nie tylko jego
ciałem, ale również duszą. Wobec jej niewidzialnej, elastycznej przestrzeni jest on
bezwładnym punktem bez masy. Często odbija się od jej lustrzanej otoczki. W odbiciach
widzi potencjalne fragmenty łańcuchów zdarzeń, które nigdy nie staną się częścią jego
podróży. Ścianki te niczego mu nie odbierają, bo opowieść jest pozbawiona kontroli nad
sobą. To daje ludziom moc przebicia otaczającej ich powłoki poprzez zmienianie
niewidzialnych struktur wewnętrznych. Jednak kiedy zostają bez swojej opowieści,
przestają istnieć. Jakaś okrutna i potężna siła nie daje człowiekowi możliwości mówienia
„nie”. Pozostaje jednak iskierka nadziei, że uda się nabrać sił i stworzyć swoją nową
historię.
" Nie potrafię"
Nie potrafię zapomnieć,
Nie potrafię przestać kochać,
Nie potrafię nie marzyc,
Nie potrafię na ciebie nie czekać.
Nie potrafię uwierzyć w wieczność
Jeśli nie przeżyję z tobą
Następnych kilku krótkich chwil.
Nie potrafię nie wypełnić postanowień.
Nie potrafię myśleć,
Że już o mnie nie pamiętasz.
Nie potrafię wierzyć wampirom,
Że to wszystko było niczym.
Nie potrafię już ufać nikomu...
" Żale"
Chciał Bóg:
Stworzyć świat bez ciemnych chmur;
- Czasami przecież są.
Uczynić z ciemności jasność;
- I tak niektórzy wśród cieni tkwią.
Sprawić, by panowało dobro;
- Jednak zło to potęga.
By każdy widział swego życia sens;
- Sens życia? Czy ktoś nie wie co to jest?
By było bezpiecznie i miłosiernie;
- Jakaś brzytwa znów przebija osierdzie, rani serce.
By było sprawiedliwie;
- Jakie życie, taka śmierć?

" Marzeń kilka w moim sercu gra"
Iść by widzieć światło gwiazd
Do przodu by widzieć i czuć
Słońca ciepły blask
Kochać jak szalony
Wieje wiatr
Czuć powietrza niezapomniany smak
Jak fala morska wciąż do przodu gnać
Jak wielki kamień
Ze świata się śmiać
Tańczyć jak obłok biały
Po jasnym niebie dnia
Płakać jak wiosenny deszcz
Nauczyć się śpiewać
I grac jak cisza
Być wolnym jak coś czego nie ma
Żyć wiecznie przez lata które dał nam los
Unikać zła w długim śnie
Dobrze słyszeć co w sercu gra
Rayo

Noc

napływa

i

pobudza

zmysły...

Mówi się, że Upiór w operze jest
musicalem wszechczasów. Zawsze mnie to
intrygowało, chciałam sama ocenić prawdziwość
tego stwierdzenia. Czytałam wiele na temat utworu.
Zainteresowała mnie fabuła – romans uznawany za
archetyp wszystkich romansów, bez względu na
epokę.
Opowiada
on
historię
Eryka,
zdeformowanego
fizycznie
genialnego
kompozytora, żyjącego w podziemiach Opery
Paryskiej, którego łączy dziwny związek z solistką
Christine. Dziewczyna staje przed trudnym i
niebezpiecznym wyborem – między dojrzałym mistrzem a młodym romantykiem Raulem.
Znalazłam także informacje, że Upiór w operze zdobył ponad 50 znaczących
nagród teatralnych, m. in. 3 Olivier Awards oraz 7 Tony Awards, 7 Drama Desk Awards, 3
Outer Crivic Circle Awards. W ostatnich latach otrzymał najbardziej prestiżowe z
wyróżnień przyznawanych przez publiczność – Oliver Audience Award.
Im więcej czytałam, tym bardziej
rosła we mnie ciekawość. Postanowiłam
więc udać się do teatru za wszelką cenę
 Okazja nadarzyła się 25 marca b.r..
Szkolną
wycieczkę
do
Teatru
Muzycznego Roma w Warszawie
zorganizowały wychowawczynie klas
pierwszych liceum – p. K. Frączak i p. J.
Pawłowska. Nie mogłam się doczekać!
Wreszcie
nadszedł
dzień
wyjazdu. Ubrałam się starannie i elegancko, tak jak reszta moich rówieśników. Ku memu
zdziwieniu, byliśmy najlepiej prezentującą się
grupą w teatrze ;) Na miejsce dotarliśmy
wcześniej, by zapoznać się z nowym
otoczeniem. Już samo wnętrze budynku
wywarło na mnie duże wrażenie – pierwszy
raz była w Romie. Po kilku minutach każdy z
nas otrzymał bilet i udał się w kierunku Sali.
Mnie trafiło się szóste miejsce w loży nr 12 na
drugim balkonie. Zajęłam je szybko i ze
zniecierpliwieniem oczekiwałam rozpoczęcia

przedstawienia. Dokładnie obejrzałam scenę.
Moją uwagę zwrócił wielki żyrandol i
purpurowa kurtyna. Wzięłam głęboki wdech i...
poczułam niesamowitą atmosferę panującą w
teatrze. O godzinie 19.00 zgasły światła, serce
zabiło mi mocniej – Zaczyna się – pomyślałam.
Z wielką uwagą i zainteresowaniem śledziłam
losy bohaterów, którym towarzyszyła znakomita
muzyka w wykonaniu orkiestry pod batutą
Macieja Pawłowskiego oraz światowej sławy
solistów. Spodobała mi się scenografia Pawła
Dobrzyckiego, która w pełni oddawała klimat przedstawianej epoki. Podczas antraktu
wymieniłam kilka zdań z kolegami i
koleżankami. Następnie znowu dałam
się oczarować śpiewem Upiora
Nieoczekiwanie
nastąpił
koniec
Trzy
godziny
minęły
niepostrzeżenie. Opadła kurtyna, a na
scenie znaleźli wszyscy aktorzy.
Otrzymali
owację
na
stojąco.
Największe brawa zebrał oczywiście
bohater tytułowy, w którego postać
wcielił się charyzmatyczny Damian
Aleksander. Długo nie mogłam
ochłonąć... To było niepowtarzalne
przeżycie! Gdy wyszliśmy z
teatru myślałam tylko o tym, żeby
obejrzeć ten spektakl kolejny raz.
Sądzę, iż na sukces
musicalu złożyło się kilka
głównych
elementów.
Po
pierwsze – tworzywo literackie,
czyli klasyczna powieść pod tym
samym
tytułem
autorstwa
francuskiego pisarza Gastona
Leroux. Po drugie – niebywałe
piękno muzyki Andrew Lloyda
Webbera. Po trzecie – talent wykonawców. Po czwarte – nastrojowa scenografia.
Polecam obejrzenie Upiora w operze wszystkim, którzy czytają mój artykuł.
Zachęcam także do zapoznania się z pięknymi musicalowymi piosenkami.
K. Mydłowska kl. I A LO

Z pamiętnika Brygidy (c.d.) 
2 kwietnia 2009
Stało się! Oficjalnie od dwóch godzin, czterech minut i trzynastu sekund nie jestem
singielką. Mam chłopaka! Własnego, osobistego chłopaka… Po tej spóźnionej
walentynkowej randce często spotykałam się z Jankiem. A dziś Jaś przełamał swoją
nieśmiałość i w trakcie spaceru wziął mnie za rękę, spojrzał mi w oczy tymi swoimi
cudnymi oczętami i powiedział, że uczucie, które do mnie żywi, to już nie tylko zwykła
przyjaźń, tylko coś, co z pewnością może nazwać miłością. A później powiedział, że
chce być ze mną tak na serio Na co ja się oczywiście zgodziłam. Jasiek się ucieszył,
a potem mnie pocałował. Hmmm… mogę godzinami tonąc w jego błękitnych oczach…
Słodziak z niego:* W zasadzie to nie wiem jak to się stało, że przełamał moje obawy i
tak mnie swoją osobą zauroczył On sam zresztą powtarza, że ja jego jeszcze
bardziej;) Czuję się świetnie, chodzę rozpromieniona (jak to określiła mama),
większość czasu chcę spędzać z Jankiem… a tu szkoła na głowie! Ale pocieszam się
myślą, że jeszcze jakieś trzy miesiące i wakacje! To tak niedługo… A wtedy to już
całe dnie we dwoje, no wyłączając tych kilka godzin dla Ali i Pati
20 kwietnia 2009
Dziś były urodziny Alki Korzystając z okazji, że mój przyjaciel, a jej
chłopak miał się zjawić dopiero po 14, zarezerwowałam czas do ich
spotkania na babskie urodzinki Kupiłam jej bluzkę, wiem, że może to
trochę dziwny prezent, ale ona była wniebowzięta! Postanowiła
założyć ją na spotkanie z Gabrielem. Zrobiłam jej urodzinowy,
absolutnie wystrzałowy makijaż, manicure, pedicure wspaniałomyślnie dorzucając to
do prezentu Później wyciągnęłam ją do kina na komedię romantyczną i w trakcie
zatęskniłam za moim chłopakiem… Więc gdy tylko zostawiłam przyjaciółkę w
ramionach Gabrysia, zadzwoniłam do Janka z prośbą o spotkanie, a raczej
zaproszeniem na domową pizzę, którą zamierzałam zrobić własnoręcznie;) Niestety
przeliczyłam się, myśląc, że jestem rekinem włoskiej kuchni… Hmmm… tzn. jakieś
kulinarne zdolności tam mam, ale pizza była za słona i… eee… co tu dużo gadać: nie
do zjedzenia po prostu!:/ Bleee… jak sobie o tym pomyślę, to aż ciarki mi przechodzą
po ciele Niestety, nie próbując obrzydliwego dania zaserwowałam go pod nos
Jaśkowi, a później spróbowałam sama. Coś okropnego! Zaczęłam się krztusić i pędem
wybiegłam do łazienki (w wiadomym celu). Jednak gdy wróciłam, mój chłopak
spokojnie i ( o dziwo) z uśmiechem przeżuwał kolejne kęsy nieszczęsnej pizzy… Mimo

wszystko na jego twarzy było widać ogromne poświęcenie. Szybko zabrałam talerz
głośno przepraszając za gafę, którą strzeliłam. Na to on stwierdził, że wcale nie była
taka zła, że mu nawet smakowała. Pomyślałam: „Hellllo! O czym on w ogóle mówi?
Pizza przeżerała wnętrzności niczym kwas siarkowy, a on mówi, że jest smaczna?”.
Powiedziałam, że nie musi, a wręcz nie może tego jeść. Na co odpowiedział, że dla
mnie zrobi wszystko!:) Zrobiło mi się tak miło, że posyłając mu najpiękniejszy uśmiech
numer 10 wtuliłam się w niego może na 15 minut. Po wszystkim Jan stwierdził, że dla
takich przyjemności może jeść codziennie dwie takie pizze Kochany głuptas Ale na
końcu przyznał, że w życiu nie miał w ustach czegoś podobnie obrzydliwego!;)
Zaprosiłam go na przyszłą sobotę na zapiekankę, która jest moją specjalnością, więc
istnieje znikome prawdopodobieństwo przesolenia itp.:)
26 kwietnia 2009
Sobota Co to oznacza? Więcej luzu, ja i JANEK:* Ja się
najnormalniej świecie zakochałam! Mogę to wykrzyczeć całemu
światu!:) Jestem taka szczęśliwa… I co z tego, że chwile są ulotne,
ważne, że są. Jeszcze przed randką zadzwoniła do mnie Pati, zapłakana. Gdy
domyśliłam się, że mogło tu chodzić tylko o jej związek z Jarkiem, wypytałam ją o
wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Pokłócili się, o głupotę, ale nie odzywali się
już cztery dni i myślała, że to już koniec. To pierwszy chłopak Pat i nie wie, jak ma to
wszystko interpretować. Podniosłam ją na duchu jak tylko mogłam, wytłumaczyłam
wszystkie za i przeciw, a potem wysnułyśmy kilka hipotez na temat miłości i kłótni. W
trakcie Patrycja dostała maila od swego lubego z prośbą o spotkanie i rozmowę, więc
pobiegła w umówione miejsce. Pocieszyłam ją, starałam się też, uspokoić, ale, prawdę
mówiąc, sama się trochę zasmuciłam. Zauważył to mój Janek, który przyszedł
wcześniej, żeby pomóc mi w przygotowywaniu zapiekanki. Przyniósł mi śliczną
herbacianą różyczkę (dobrze wie, jakie kwiaty uwielbiam). Dałam mu przydział w
kuchni, ale on bacznie mnie obserwował. Pomyślał, że mój stan wiąże się z nim, więc
spytał po prostu, co się stało. A gdy powiedziałam mu problemie przyjaciółki,
stwierdził, że jestem najbardziej uczuciową, opiekuńczą i dobrą osobą, jaką zna i to
wielkie szczęście, że wybrałam właśnie jego. Z tym, że to właściwie on mnie wybrał
A następnie przelotnie mnie pocałował. Gdy tak trwałam w błogim zatapianiu się w
oczach Jasia, zadzwonił mój telefon. Pędem rzuciłam się do aparatu, wiedziałam, że to
Patka. Szczęśliwa, cała w skowronkach poinformowała mnie, że kryzys zażegnany, że
znów są razem. Jarek powitał ją naręczem czerwonych róż, przepraszał dobrą godzinę,
choć to nie była do końca tylko jego wina. Mówiłam jej przecież, żeby się trzymała, bo
facet po prostu musi wszystko przemyśleć osiem razy zanim zrozumie, poza tym

wiedziałam, że Jaro kocha ją jak wariat. Widziałam na własne oczy w ferie W
każdym bądź razie moja psiapsiuła bardzo mi dziękowała za wsparcie i w
nagrodę obiecała, że przyjedzie na weekend majowy! Super! Tak
dawno nie gadałyśmy w realu!:) Po pół godziny jej wywodu
przypomniałam sobie, że Jaś czeka w kuchni!!! Zapomniałam o nim
na śmierć! Jak mogłam??? Szybko wyjaśniłam sytuację Pati i
wróciłam do kuchni. A tam mój skarb w różowym fartuszku mojej
mamy kroił paprykę. Parsknęłam śmiechem na ten widok, na co
on odpowiedział tym samym, ale puścił mi pawie oko i
poinformował, że wszystko gotowe wystarczyło tylko ułożyć
warstwami i wstawić do piekarnika dostał buziaka w
nagrodę i na tym mu w tym wszystkim najbardziej zależało.
Jaś spałaszował swoją porcję i dokładkę i tym razem na jego twarzy nie było widać
poświęcenia. Po rozmowie z Pati humor znacznie mi się poprawił, więc pogadaliśmy o
sobie i śmiesznych momentach w szkole. Mimochodem zwierzyłam mu się także z całej
zeszłorocznej historii z Damianem (moim eks). Po prostu czuję, że mogę mu ufać
bezgranicznie. Bo kto mnie lepiej pocieszy, jak nie własny chłopak?:)
4 maja 2009
Tegoroczny weekend majowy mogę zaliczyć do tych bardziej
udanych! Przyjechała Pati, więc jeszcze czuję efekty
niewyspania, po tych dwóch przegadanych z nią
nocach tzn. tą drugą noc spędziłyśmy we trzy, bo
dołączyła do nas Ala Dziewczyny bardzo się polubiły,
co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy!:) Obżerałyśmy się
(jak zwykle) lodami Śmiałyśmy się do upadłego.
I wreszcie mogłam na spokojnie, od początku i ze szczegółami opowiedzieć Pat o
Janku, a ona mi o tej feralnej kłótni z Jarkiem. Poznała też mojego chłopaka osobiście,
bo przecież nie przepuściłaby takiej okazji. Stwierdziła, że z niego niezłe „ciacho”, za
co dostała kuksańca w bok! Miała swojego Jarka to, co się zajmowała moim
Jaśkiem?;) Żartowała oczywiście, tak jak i ja niestety wczoraj tuż po obiedzie
musiała wracać, szkoła… wiadomo… Uwielbiam ją witać, ale nie cierpię rozstań z
Pat Było mi tak smutno, że aż poryczałam się na dworcu, dobrze, że Jaś był tuż obok,
co niewątpliwie skróciło moje cierpienia po odjeździe pociągu I co ja bym bez niego
zrobiła? A na osłodę wieczorem zadzwonił do mnie instruktor z warsztatów
teatralnych, ( na które wciąż chodzę raz w tygodniu) i powiedział, że wybrał mnie do
roli Julii w sztuce Szekspira, którą nasze kółko wystawia na koniec roku szkolnego. To

się wiąże z dodatkowymi próbami, ale to i tak super sprawa!:) Tak się cieszę!:)
Rozwijam skrzydła;):*
31 maja 2009
Wciąż te próby, szczerze mówiąc mam już serdecznie dość! Nie
wyobrażam sobie, jakie męczarnie przechodzą prawdziwi aktorzy
teatralni!!! Jeszcze tylko dwie próby, generalna i premiera Mama
puchnie z dumy, a Jaś? No cóż…? Nie jest zbytnio szczęśliwy, że pod
balkonem stoi inny chłopak, a nie on… No i od trzech tygodni
musiałam odwoływać regularnie nasze sobotnie randki, ale
obiecałam, że mu to wynagrodzę w wakacje, kiedy będę miała full
czasu dla nas Mimo wszystko Janek bardzo mnie dopinguje, tak jak
i rodzice Jak to dobrze, że ich mam!:) Ostatnie dwa tygodnie sierpnia spędzam
jednak na warsztatach teatralnych w Zakopanem, a pierwszy tydzień lipca nad morzem
z Patrycją Super! I tym sposobem dla Janka zostają cztery tygodnie Ala nie
mogła jechać z nami nad morze, bo jedzie na cały lipiec do babci, żeby mieć
zdecydowanie bliżej do Gabrysia (pozostanie im jakieś 50 km, a to już tylko rzut
beretem do jego miasta) Może uda nam się spotkać kilka razy na początku sierpnia;)
Kiedy ja wyjadę na warsztaty przyjedzie do nas Gabriel Żeby rodzice nie byli
samotni, tak to przynajmniej im tłumaczę;) I to tyle o wakacyjnych planach Szczerze
mówiąc, to już nie mogę się do czekać, kończę i lecę na następną próbę, pa pa
20 czerwca 2009
Przedwczoraj była premiera! Znajomi stwierdzili, że jestem wspaniałą aktorką, a mój
chłopak dodał, że stojąc na balkonie w tej długiej białej sukni wyglądałam jak anioł!
Serio!:) Naprawdę tak powiedział!;) Alicja i Gabryś o mało co nie padli z wrażenia…
Hmmm… No cóż, ma się ten talent;) <lol> Oczywiście mój tata wszystko nagrał, żeby
porozsyłać kopie po rodzinie i znajomych… Ehhh… ten mój tatko Nigdy się nie
zmieni! Mam nadzieję, że odpali jedną płytkę dla Pat, która nie mogła przyjechać
Miniony rok szkolny był udany, odkryłam swoje powołanie (aktorstwo), mam
satysfakcjonującą moich rodziców średnią ocen, poznałam Alicję i wielu innych
dobrych znajomych, wciąż utrzymuje kontakty z Patką i przede wszystkim znalazłam
miłość, znalazłam mojego Jasia i jestem szczęśliwa!:) I cóż mogę więcej powiedzieć?
Żegnaj szkoło! Żegnaj nauko! Witaj beztrosko! Witaj zabawo! Do zobaczenia po
wakacjach!!!:) BUZIOLE:*
B.

Rusz głową!
1) Znajdź wyraz, który nie pasuje do pozostałych.
a) PARUPUR
SIOŁO
KĘBIŁT
LOITEF
b) RZOCHE
BAJŁOK
KAWIŚL
BOŃR
c) FIDELN
ĆAPEK
TUBY
LASZKO
d) BURŻ
NARSA
NEFELOT
GYRYST
2) Znajdź słowo, które znaczy to samo, co słowa poza nawiasami.
a) LUZUJE (
) BÓR
b) ZIELSKO (
) FRĘDZEL
c) KONIECZNOŚĆ ( ) PRZETWÓR
d) SŁUP (
) ODDZIAŁ
3) Znajdź słowo, które uzupełnia pierwszy wyraz i zaczyna drugi.
a) LE ( ) AĆ
b) MAR ( ) WAĆ
c) KOM ( ) ECA
d) MINI ( ) OWIEC
4) Uzupełnij brakującą liczbę ciągu:
a) 18, 10, 6, 4, ?
b) 6, 11, ?, 27
c) 1, 8, 27, ?
d) 6, 10, 18, 34, ?

Uśmiechnij się na wiosnę!
Anegdoty o sławnych ludziach
Kiedyś La Fontaine poszedł w odwiedziny do
swojego przyjaciela.
- Przecież on umarł dokładnie miesiąc temu powiedziała gospodyni - a pan wygłosił mowę
pogrzebowa.
- Rzeczywiście, doskonale pamiętam. Mógłbym
te mowę słowo w słowo zapisać.

W Weimarze spotkali sie na wąskiej ścieżce w
parku Goethe i pewien krytyk literacki.
Zobaczywszy Goethego, krytyk warknął:
- Nie ustępuję drogi durniom.
- A jak tak - odpowiedział Goethe i zszedł na
bok.

Pewnego razu, kiedy Dumas wrócił z proszonego
obiadu, jego syn zapytał:
- No i jak tam, wesoło było?
- Bardzo - odpowiedział ojciec - ale gdyby mnie
tam nie było, to umarłbym z nudów.

Kiedyś Tomasz Mann odwiedził pewna szkołę.
Nauczyciel przedstawił pisarzowi najzdolniejszą
uczennicę i poprosił go, aby zadał jej jakieś
pytanie.
- Jakich znasz sławnych pisarzy? - zapytał Mann
dziewczynkę.
- Homer, Szekspir, Balzac i pan, ale zapomniałam
pana nazwiska - odpowiedziała uczennica.
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Zespół redakcyjny:
Gimnazjum
Katarzyna Szczepańska I b
Liceum
Karolina Mydłowska I A
Kinga Fetraś II A
Joanna Jackowska II A
Piotr Cuprjak IIA

Rusz głową – odpowiedzi

1) a – osioł (purpura, błękit i fiolet - kolory)
b – broń (orzech, jabłko, śliwka - owoce)
c – delfin (kapeć, buty, kalosz - obuwie)
d – telefon (żubr, sarna, tygrys – zwierzęta)

Opiekunowie:
p. K. Frączak, p. A. Haraśna, p. S. Janicka, p. B. Kotlarz, p. M. Lenart,
p. E. Mydłowska, p. A. Omen-Wrzesińska, p. J. Pawłowska,
p. J. Ścisłowska

2) a – puszcza
b – chwast
c – mus
d - kolumna
3) a – targ
b – uda
c – fort
d – ster
4) a - 3 każda liczba powstaje przez dodanie 2 do poprzedniej oraz
podzielenie sumy przez 2
b - 18 każda liczba powstaje przez podniesienie do kwadratu kolejno 2, 3,
4 oraz 5 i dodanie za każdym razem 2
c – 64 każda liczba powstaje przez podniesienie do sześcianu 1, 2, 3 i 4.
d – 66 każda liczba powstaje z pomnożenia poprzedniej przez 2 i odjęcia 2.

