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Redakcja Szkolnego halo życzy wszystkim swoim Czytelnikom
wielu niezapomnianych chwil w Nowym Roku!!!
Niech rok 2013 spełni Wasze najskrytsze pragnienia!!!

podróżowali

Uczniowie ZSO w Mogielnicy w Bieszczadach!
Od

dawna

marzyliśmy

się opowieść o tradycji gry w polo
panów

dlatego wiadomość, że wyruszamy pod
października

niezmiernie

udaliśmy

ucieszyła. Swoją przygodę rozpoczęliśmy

właśnie

Edyta Mydłowska. Było jeszcze ciemno,
odpoczywaliśmy

drudzy

przewodnika, z którym – mimo

posilali

się

kanapkami

i

coca

colą.

Po kilku postojach dotarliśmy do Łańcuta – miasta, którego historia sięga

podróż

–

do

niewielkiej

tam

posilaliśmy

się

i

Drugiego dnia wycieczki
poznaliśmy

inni

w

wieczorami.

przewidziane dla nas atrakcje. Daleka podróż upłynęła w miłej atmosferze. Jedni drzemali,
muzyki,

duchowo

miejscowości w Bieszczadach. To

Jolanta Pawłowska, Sylwia Janicka i

słuchali

się

Myczkowa

w czwartek rano. Powitały nas panie:

zajechał autokar. Wysiadła z niego urocza pani Kasia – pilot wycieczki, która przedstawiła

Potockich.

Wzbogaceni

nas

kiedy na Plac Poświętne w Mogielnicy

właściciele

posiadłości. Ciekawostką okazała

o

kilkudniowym wypadzie w Bieszczady,
koniec

bogaci

miłego

wszędobylskiej

pana

mgły

–

wczesnego średniowiecza. Naszą uwagę zwrócił okazały Zamek „panów na Łańcucie”

wdrapaliśmy się na Połoninę

wzniesiony na polecenie Stanisława Lubomirskiego w latach 1629 - 1642.

Wetlińską. O widokach trudno
mówić, bo krajobraz przybrał

Z

zainteresowaniem

opowieści

sympatycznej

przewodniczki,
zwiedzanie
wyprawą

wysłuchaliśmy

dzięki

stało
w

się

pani
której

niezwykłą

przeszłość.

Oglądając

zabytkowe wnętrza, dowiedzieliśmy
się, iż w historii Łańcuta dużą rolę
odegrali
Potocki,

Roman

Potocki

wraz

z

dobry

humor

wystarczyły, aby pozować do
pamiątkowych fotografii na niecodziennym tle oraz posilić się kanapeczką (własnej
roboty)
W

w

schronisku

drodze

zwiedziliśmy

do
jeszcze

PTTK
Myczkowa
ciekawie

zdobioną cerkiew. Obejrzeliśmy także
wnętrze starego młyna w Ustrzykach

z

Izabella

i

Jednak

Czartoryskich Lubomirska, Alfred I
Elżbietą

in.:

wyobraźnia

mleka.

z

żoną

m.

barwę

Radziwiłłów.

Po obejrzeniu pełnych tajemnic zamkowych pawilonów, udaliśmy się na spacer po
parku. Trzeba przyznać, że drzewa w swej jesiennej szacie prezentowały się zjawiskowo.
Złota aleja zaprowadziła nas do stajni i wozowni. Tam dowiedzieliśmy się, dokąd i czym

Dolnych. Przewodnik nie żałował nam
barwnych opowieści o życiu dawnych
mieszkańców Bieszczad i wyczynach
tołchajów.

Wieczorem czekała nas

wrócimy. Może tym razem o

niespodzianka – dyskoteka w

innej porze roku? Na razie

pensjonacie! Bawiliśmy się do

muszą

późnego wieczora po okiem

wspomnienia

opiekunek

fotografii

Ostatni
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dzień

wędrówki

Łopienki
w

urzekającej

zgromadzone

wzdłuż

węgla

nich

niezapomniany

widok.

Mamy

nadzieję, że jeszcze kiedyś tam

dla

codzienności. Przekonaliśmy się, że warto

której

odwiedzać nieznane wcześniej zakątki kraju i

kolejnej

poznawać ludzi, którzy tworzyli jego historię.

jak

się

drzewnego.

i

oglądaliśmy
eksponaty.

Naszą wycieczkę zakończył spacer nad Soliną.

Z zapory rozciągał się przed nami

była

historii

zobaczyć,

dróżki

Wycieczka

położonej

Miniatur. Chociaż robiło się chłodno, cierpliwie
wąskie

Mogielnicy.

wszystkich wspaniałą odskocznią od szkolnej

Po tej wyprawie udaliśmy się do Muzeum
przemierzaliśmy

samej

do

przewodnika. Mieliśmy także
wypalanie

drodze
karaoke. Dobry nastrój towarzyszył nam do

wysłuchaliśmy

odbywa

powrotnej

stos

od

malowniczo

okazję

i

autokar wypełniały nasze – czasem fałszywe – głosy Pani Kasia zaproponowała wspólne

półgodzinnej

cerkwi,

wystarczyć

Bieszczadach

rozpoczęliśmy
Doliną

W

nam

oprac.
Edyta Mydłowska
fot.: S. J., E. M.

Pukając do nieba bram...
Młodzież naszego gimnazjum i liceum uczestniczyła w profilaktycznym koncercie
pana
Wojciecha
Kubiaka
pod
hasłem
Pukając
do
nieba
bram...

Artysta zaprezentował popularne przeboje, które przeplatał ciekawymi opowieściami o
sławnych ludziach, których zgubiły: nikotyna, alkohol, narkotyki, a nawet miłość do
szybkich samochodów.
Pan
Wojciech
podkreślił, że sława i
bogactwo nie stanowią
usprawiedliwienia dla
nałogów i narażania
swojego życia, nie
chronią
także
człowieka przed nim
samym.
Warto
zapamiętać
wiele złotych myśli
zawartych w programie
sympatycznego
wokalisty. Należy także
zastosować się do nich
w
życiu.
Przykro nam jednak, że niektórzy uczniowie nie wykazali zainteresowania poruszanymi
problemami i musieli opuścić salę. Może kiedyś zrozumieją, że gościom należy okazywać
szacunek.
(em)

11 listopada Dyrekcja ZSO, delegacje poszczególnych klas gimnazjum i liceum oraz
nauczyciele uczestniczyli w gminnych uroczystościach poświęconych
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Ojczyzna moja wolna, wolna…
Słowa te stały się myślą przewodnią montażu słowno- muzycznego z okazji 94 rocznicy
odzyskania prze Polskę niepodległości.

Następnie mikrofon został przekazany uczniom, którzy zaprezentowali się w bogatym w
patriotyczne treści i pieśni programie. Nie zabrakło wierszy znanych poetów i tradycyjnych
żołnierskich pieśni. Chór wyśpiewał m. in. Legiony, Marsz, marsz Polonia, Kadrówkę.
Uroczystość odbyła się 14 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Kilińskiego w Mogielnicy. Wzięła w niej udział społeczność uczniowska gimnazjum i
liceum, dyrekcja szkoły- p. Dariusz Sańpruch, p. Urszula Tomala- Kujat, p. Jolanta
Tomczyk oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Klamrę kompozycyjną uroczystości stanowiły etiudy rewolucyjne Szopena. Całość
uzupełniona została o treści historyczne. Akcentem zamykającym program było
symboliczne zapalenie znicza, który był wyrazem szacunku i pamięci dla wszystkich,
którzy

oddali

swe

życie

za

Ojczyznę.

Akademię rozpoczął p. dyrektor Dariusz Sańpruch, który w swoim wystąpieniu nawiązał
do wydarzeń historycznych związanych z datą 11 XI 1918 roku.

Na zakończenie dyrektor podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
uroczystości- młodzieży oraz nauczycielkom, które czuwały całością montażu – p. Annie
Łukaszczyk, p. Ewie Ścisłowskiej, p. Aleksandrze Wojtatowicz, p. Beacie Kotlarz i p.
Sylwii Janickiej.
S. Janicka, B. Kotlar

Przystąpmy do szopy!

przemyślane teksty oraz nietuzinkowa dekoracja wprowadziły zebranych w refleksyjny,
świąteczny nastrój.

Już od kilku lat wystawiamy tradycyjne Jasełka.

Na uwagę zasługuje fakt, iż młodzi ludzie wraz z opiekunami ukazali istotę i sens
Monika i Piotr zagrali dla nas kolędę Cicha noc

Bożego Narodzenia w naszych czasach. Widzowie zobaczyli długą drogę Marii i Józefa do
skromnej stajenki, wędrówkę pasterzy i królów za blaskiem betlejemskiej gwiazdy, pokłon

Tym razem wśród gości znaleźli się: ksiądz proboszcz Henryk Trzaskowski, ks. Marek

przed Jezusem położonym w żłobie, a także scenę, jaka rozegrała się w pałacu między

Kołodziejski, ksiądz dr Marian Walenciej, Radni G. i M. Mogielnica, Przewodniczący

Herodem, Śmiercią, Diabłem i Aniołem.

Rady Rodziców – p. Robert Krawczyk, dyrektor MGOK-u w Mogielnicy – p. Robert
Lipiec, dyrektorzy szkół podstawowych, rodzice uczniów oraz emerytowani nauczyciele
ZSO

Tegoroczne przedstawienie nosiło tytuł Przystąpmy do szopy! Stare i nowe kolędy,

Może tutaj między nami cud się stanie, nad cudami.
Może Bóg wybierze wtedy polski dom?

W spektaklu pojawiły się ponadto ciekawe nawiązania do współczesnego świata.
Młodzież poruszyła problemy tolerancji, miłości, przyjaźni, zaufania, nadziei, pokoju i
wzajemnego szacunku. Padły pytania o istotę Bożego Narodzenia, o wartości, jakie wnosi
do

naszego

życia:

Gdzie

jest

nasze

Betlejem

-

sam

Bóg

wie?

Życzenia od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
Na zakończenie uroczystości w ZSO Pan Dyrektor Dariusz Sańpruch podziękował
występującym oraz ich opiekunom – p. dyrektor Jolancie Tomczyk, p. dyrektor Urszuli
Tomali-Kujat, p. Annie Haraśnej, p. Edycie Mydłowskiej, p. Lidii Kosatce, p. Dorocie
Kołodziejczyk, p. Marioli Kuźmie, p. Agnieszce Kłujszo-Juścikowskiej. Dyrektor Dariusz
Sańpruch docenił scenariusz spektaklu i oprawę muzyczną, zwrócił także uwagę na bogate
W odpowiedzi wszyscy uczestnicy spotkania usłyszeli, iż Boże Narodzenie nie
wiąże się jedynie z tymi kilkoma grudniowymi dniami w roku: Zawsze, ilekroć pozwolisz,
by Bóg pokochał innych przez ciebie - zawsze wtedy jest Boże Narodzenie…

dekoracje i dopracowane kostiumy młodych aktorów.

Ostatnim

punktem

uroczystości

było

podsumowanie Konkursu Dyrektora Szkoły
na najładniejszą szopkę.
W

tym

roku

znowu

triumfowali

gimnazjaliści! Najwięcej głosów zyskała
praca

ucznia

klasy

IIIe

–

Krzysztofa

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Mogielnicy po raz dziesiąty!!!
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 21 zbierała pieniądze dla
potrzebujących. Stało się już tradycją, że w Mogielnicy zawiązuje się sztab WOŚP.
Po raz pierwszy miało to miejsce podczas XI Finału. Młodzież z ZSO w
Mogielnicy poprosiła o pomoc w przygotowaniu koncertu finałowego panią Agnieszkę
Kłujszo- Juścikowską. W celu uświetnienia koncertu do współpracy zaproszono tatę pani

Stępniewskiego. Na drugim miejscu znalazły
się Monika Głąbikowska oraz Malwina
Cupryjak z klasy IIIb. Trzecia nagroda
przypadła w udziale reprezentantowi klasy
IIc – Bartłomiejowi Pajewskiemu. Każdy
uczestnik

przedświątecznych

zmagań

plastycznych otrzymał cenny album z rąk Dyrektora ZSO.

Agnieszki- pana Stanisława Kłujszo, który zaprezentował na nim repertuar z płyty
„Sambary z rodzinką”. Przez dwa finały szefem sztabu był pan Hubert Wasila. W
kolejnych latach tę funkcję przejęła pani Kłujszo i tak jest do dziś. Od początku miała ona
duże wsparcie ze strony Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica – pana Sławomira
Chmielewskiego oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Dyrekcja, pedagodzy oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Kilińskiego w Mogielnicy życzą wielu pięknych dni w Nowym Roku!!!
(em)
fot. S.J., (em)

Przygotowania do tegorocznego finału rozpoczęły się w październiku 2012 roku. Wtedy
też zawiązał się sztab XXI WOŚP. W kolejnych miesiącach wolontariusze razem z panią
Agnieszką przygotowywali koncert. W tym roku po raz pierwszy odbył się on w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za zgodą i dzięki wsparciu dyrekcji szkoły – pana
dyrektora Dariusza Sańprucha, pani dyrektor Urszuli Tomali-Kujat i pani dyrektor Jolanty
Tomczyk. ZSO z otwartymi ramionami witało wszystkich, którzy tego dnia zechcieli

zagrać z WOŚP
– wolontariuszy,
nauczycieli,
opiekunów
samorządu,
młodzież,
mieszkańców
Gminy i Miasta
Mogielnica.

płyty ze swoim
wykonaniem dzieł
Szopena
i
zaproszenie
na
prywatny koncert,
który odbędzie się
we
dworze
w
Dylewie.

W tym roku
sztab
liczył
trzydziestu
pięciu
wolontariuszy,
którzy wraz z
opiekunami
kwestowali w Mogielnicy, Błędowie, Lubani, Brzostowcu, Łęczeszycach, Goszczynie,
Lewiczynie, Przybyszewie, Michałowicach i Belsku Dużym. ZSO w Mogielnicy
reprezentowało dwudziestu jeden wolontariuszy. Jak co roku udało się nam zgromadzić
dużo pieniędzy. Najlepsi okazali się: Oliwia Wasila – uczennica szkoły podstawowej z
Mogielnicy, która zebrała 1275, 95 zł oraz uczniowie naszej szkoły – Patrycja Szamweber
– 1129, 70 zł i Jakub Orlik – 1017,86 zł. Zbiórkę wsparły także szkoły: ZSO w Mogielnicy,
szkoły podstawowe w Mogielnicy, Michałowicach, Borowem, Przybyszewie, Brzostowcu,
Belsku Dużym, ZSP w Goszczynie i Gimnazjum w Belsku Dużym. Łącznie szkoły zebrały
2751, 14 zł, najwięcej szkoła podstawowa w Mogielnicy.
Pierwsze puszki dotarły do siedziby sztabu w ZSO o godzinie 1200. Pieniądze liczyli:
opiekunowie SU ZSO w Mogielnicy – pani Jolanta Pawłowska, pani Lidia Kosatka, pan
Paweł Kowalski oraz nauczyciele: pani Paulina Wiktorek, pan Paweł Solecki, pani
Katarzyna Frączak-Bartuszek, Pani Agnieszka Łagoda, nauczyciele z innych szkół: pani
Agnieszka Klimek-Dudzińska, pani Małgorzata Katus, pani Wanda Fatek, pani Agnieszka
Mikuła- Teklak.
Koncert rozpoczął się o godzinie 1600. Jako pierwsi wystąpili podopieczni Stowarzyszenia
Przyszłość Naszych Dzieci. Następnie młodzież popisała się swymi umiejętnościami:
śpiewem i grą na różnych instrumentach. Koncert zakończyła licytacja podarowanych
przez fundację gadżetów oraz rękodzieł pani Doroty Łyczko. Kolejny raz naszą akcję
wsparł pan Marek Drewnowski – laureat Konkursu Szopenowskiego. Podarował

Finał WOŚP zamknął występ zespołu Jampuls (jego członkiem
S. Kłujszo) oraz „światełko do nieba” – piękny pokaz sztucznych ogni.

jest

Wynik XXI Finału WOŚP w Mogielnicy był imponujący!!!
Udało nam się zebrać 24 353, 64 zł.
Tym samym pobiliśmy ubiegłoroczny wynik i jesteśmy z tego dumni.
Cieszymy się, że tak wiele osób spędziło z nami miło czas w murach ZSO
w Mogielnicy i przyłączyło się do akcji. Do zobaczenia za rok!
S. Janicka
A. Kłujszo-Juścikowska

pan

Klasy III GIMNAZJUM na spektaklu w Radomiu

15 stycznia uczniowie klas III gimnazjum wybrali się do Radomia na inscenizację
Balladyny Juliusza Słowackiego. Trzeba przyznać, że nasze opiekunki: p. dyrektor J.
Tomczyk, p. M. Lenart, p. E. Mydłowska, p. L. Kosatka, p. B. Kotlarz miały do nas iście
anielską cierpliwość

Balladyna wystawiona w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu
przypadła trzecioklasistom do gustu Przykro nam jednak, że nie wszystko
dobrze widzieliśmy i słyszeliśmy. Młodzież obecna na spektaklu nie
zachowywała się wzorowo Stąd smutne miny

Zasłużone brawa dla artystów

Balladyna wydaje sąd

Poszerzamy wiedzę...

Co oznacza moje imię?

W bieżącym roku szkolnym nasz klub europejski będzie przybliżał państwa – członków
Unii Europejskiej. Na pierwszy ogień idzie Belgia, która jest jednym z założycieli tej
instytucji.
Belgia, Królestwo Belgii, państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych
Niderlandach, jest członkiem UE, NATO, ONZ. Sąsiedzi tego kraju to Niemcy, Holandia,
Francja i Luksemburg. Belgia jest podzielona na trzy strefy językowe: francuską,
niemiecką i niderlandzką.
Dewiza państwa brzmi: Eendracht maakt macht (nl.), L’union faitla force (fr.), Einigkeit
macht stark (niem.), czyli W jedności siła.
Belgia jest monarchią konstytucyjną. Konstytucja Belgii została przyjęta w roku 1831, po
zwycięstwie rewolucji sierpniowej 1830 roku.

Konrad – germańskie imię męskie. Powstało ze staro – wysoko – niemieckich słów kuoni –
dzielny, odważny, doświadczony w boju oraz rāt – rada, dający radę, doradca. Po złożeniu
miało zapewne oznaczać odważny, śmiały doradca, śmiały w radzie.

Jednostka monetarna - 1 euro = 100 centów.

Religia dominująca to katolicyzm.

Najwyższy punkt: Signal de Botrange 695 m n.p.m.
Grupy etniczne: Flamandowie – ok. 57%, Walonowie – ok. 33%.
Oświata w Belgii, zachowując jednolitą strukturę systemu szkolnego, ma trzy władze
oświatowe, trzy obowiązujące programy nauczania i trzy modele kształcenia. Jest to
spowodowane podziałem kraju na trzy strefy językowe. Edukacja jest obowiązkowa do 18
roku życia.
Największe miasta: Bruksela (stolica), Liège, Antwerpia, Gandawa, Charleroi, Brugia,
Namur.
Belgia to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Europy, ale podatki w Belgii należą do
najwyższych w Europie. Podstawą gospodarki jest wysoko rozwinięty przemysł (głównie
hutniczy, maszynowy, elektrotechniczny, spożywczy, chemiczny, włókienniczy) oraz
wysoko towarowe rolnictwo (hodowla bydła, trzody; uprawa zbóż, buraków cukrowych).
Antwerpia jest największym w świecie ośrodkiem szlifowania diamentów. Atrakcji
turystycznych dostarczą nam miejscowości: Antwerpia, Bruksela, Gandawa, Brugia.

Mariola– imię żeńskie pochodzą ce z języka
francuskiego. Mariolle powstało z wyrazu
pospolitego mariolle, co w Normandii w czasach
średniowieczu oznaczało mały wizerunek lub
figurkę Matki Boskiej, które ludzie nosili przy
sobie. Mylne jest tłumaczenie pochodzenia tego
imienia z połączenia imion Maria i Jolanta.

Zofia – imię żeńskie pochodzące z języka
greckiego. Powstało z wyrazu pospolitego sófía mądrość.
Do języków nowożytnych przyszło z języka
łacińskiego,
do
języka
polskiego
zaś
najprawdopodobniej z niemieckiego.

Wojciech – słowiańskie imię męskie, które
powstało ze złożenia elementu Woj – woj.,
wojownik oraz ciech (taki jak w wyrazach cieszyć
(się), uciecha, pociecha).

(ah) na podst. J. Grzeń, Słownik imion, Warszawa 2002

Herb Belgii

Flaga Belgii

(ah) SKEM

Warto czytać

red. B. Kotlarz
„Chuda” Judith Fathallah to opowieść o młodzieży z
problemami. Główną bohaterką jest Jessika, która choruje na
anoreksję. Jej mama widzi, że córka ma problem, z którym
sobie nie radzi. Mimo że nie wie, co ma robić, postanawia
wspierać Jess. Korzysta też z pomocy specjalistów.
Poznajemy przyzwyczajenia anarektyczek, sposób liczenia
kalorii, wewnętrznego głosu, katowania i z dnia na dzień
coraz gorszej kondycji i myślach, mimo że przecież sylwetka
dawno jest już o wiele za chuda. Dalsza historia to opowieść
o tym, jak wraca się do zdrowia…jeśli nie jest za późno.

Książka skłoniła mnie do przemyśleń. Bardziej doceniam
życie, które tak łatwo można zniszczyć. Myślę, że tę książkę
powinno przeczytać jak najwięcej nastolatków. Tym bardziej,
że anoreksja dotyczy nie tylko kobiet.
Milena Kołodziejczyk klasa 3e
Brandon Mull „Baśniobór”
To jeden z bardziej popularnych utworów dla dzieci i
młodzieży, który może podobać się również dorosłym. Mull
stworzył magiczny świat pełen elfów, wróżek, trolli,
demonów i innych niesamowitych istot. Pierwsza część
opowiada o dwójce rodzeństwa, które ma spędzić wakacje u
dziadków. Nie są tym zachwyceni, gdyż dziadek wita ich
całą serią zakazów i przestróg. Dzieci wcale nie zamierzają
słuchać dziadka, który zabrania im zbliżać się do lasu. Nie
wiedzą, że łamiąc zakaz, uwolnią siły zła, którym trzeba
będzie stawić czoło. By uratować rodzinny Baśniobór (a może nawet cały świat), Kendrze
przyjdzie
uczynić
to,
czego
zawsze
się
obawiała…
Polecam tę książkę, mimo że jest dość długa. Jednak po jej przeczytaniu pozostaje żal, że
się już skończyła i rodzi się chęć przeczytania następnego tomu fascynujących przygód
Kendry i Setha. Polecam „Baśniobór”- ta książka jest lepsza niż film, czy gra
komputerowa.

„Za plecami anioła” Renata L. Górska
Powieść obyczajowa opowiadająca o Polce- Marcie, która po
nieudanym związku postanawia zacząć wszystko od nowa.
Wyprowadza się do Tauburga (malowniczej miejscowości z
pięknym zamkiem), gdzie zaczyna pracę jako opiekunka
starszej pani. Bohaterka szybko aklimatyzuje się w nowym
miejscu, a nawet nawiązuje romans z dwoma przystojnymi
mężczyznami…Dylemat polega na tym, którego wybrać?
Ta książka pokazuje, że polskie powieści są na tym samym
poziomie co zagraniczne. Trzeba tylko trafić na odpowiednią,
a ta na pewno taka jest. Gorąco polecam!
Marta Michalak klasa 3e
Do poczytania
W 1984 roku wydawnictwo Iskry zaczęło
publikować cykl zeszytów fantastyczno -naukowych.
Dwie pierwsze pozycje, jakie się ukazały, to Tumitak
z podziemnych korytarzy i Tumitak na powierzchni
ziemi, których autorem jest Charles R. Tanner
(1896 – 1954). Debiut pisarza przypadł na rok 1930.
Było to opowiadanie The Color of Space. Tanner
pisał przede wszystkim opowiadania, wiele
opowiadań. Kim jest Tumitak? To młody mężczyzna
z wielkimi planami, żądny przygód i sławy. Mieszka
pod ziemią, bo tylko tam jest bezpiecznie. A co
dzieje się na powierzchni? Ta znajduje się we
władaniu najeźdźców z innej planety – szylków.
Nasz bohater marzy o pokonaniu wrogów. Nie jest to
łatwe. Wszystkich paraliżuje strach przed potworami.
Tylko zapał i wytrwałość Tumitaka mogą przekonać innych do wzięcia udziału w misji
młodego śmiałka. Może ktoś z Was zechce odszukać i przeczytać te niewielkie książeczki
w niepozornych okładkach, tak skromnych w porównaniu z dzisiejszymi, kolorowymi i
krzykliwymi, by towarzyszyć Tumitakowi w jego wyprawie i przeżyć to samo, co on. Stań
obok Tumitaka i zostań pogromcą szylków.

Patryk Sułek klasa 2c
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Podpatrzone w sieci

Warto obejrzeć
Asterx i Obelix w służbie Jej Królewskiej Mości
50 r. p.n.e. Cezar (Fabrice Luchini) jest żądny kolejnych
podbojów. Pod jego dowództwem niezwyciężone legiony mają
zaatakować, leżącą na skraju świata, wyspę znaną jako Brytania. Po
drodze odnoszą zwycięstwo za zwycięstwem. Do czasu kiedy
trafiają na małą
wioskę, która
stawia im opór. Kiedy obrona
wyspiarzy zaczyna słabnąć Kordelia,
królowa Brytów (Catherine Deneuve),
wysyła swego najbardziej zaufanego
wojownika, Jolitoraxa (Guillaume
Gallienne), po pomoc do Galii, gdzie
znajduje się wioska znana z
nieustępliwego oporu wobec Rzymian.
Tajną bronią wioski jest magiczny napój dający nieludzką siłę. Jednak i on by nie
wystarczył, gdyby nie zaradni Asterix i Obelix. Każda misja niepozornego Asterixa
(Edouard Baer), dzięki niezwykłej inteligencji i sile, którą daje mu specyfik sporządzany
przez druida Panoramixa, kończy się sukcesem. Potężny, niezbyt rozgarnięty Obelix
(Gérard Depardieu), który budowę i nadludzką siłę zyskał, gdy w dzieciństwie wpadł do
kotła z magicznym napojem, jest nieodłącznym towarzyszem sprytnego Gala. Kiedy
przybywa Jolitorax obaj mają pełne ręce roboty. Z Lutecji (obecny Paryż) przybył właśnie
antypatyczny Goudurix, bratanek
Asparanoixa. Wódz powierzył im
zadanie zrobienia z młodzieńca
prawdziwego, porządnego Gala. Póki
co wydaje się ono być trudniejsze niż
stawienie czoła rzymskiej armii.
Starszyzna
wioski
podejmuje
decyzję, że należy pomóc Brytom w
walce ze wspólnym wrogiem.
Wysłannik królowej otrzymuje beczkę eliksiru oraz eskortę w osobach Asterixa i Obelixa.
Ku ich rozczarowaniu, ma im towarzyszyć również Goudurix. Trudna i pełna
niebezpieczeństw wyprawa zdaje się być idealną okazją by ujarzmić niesfornego
młodzieńca. Niestety, nic nie pójdzie zgodnie z planem…
Oprac. Jakub Orlik klasa 2b
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