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Żołnierze Wyklęci.
Walka o pamięć i cześć.
Dnia

28

w

stycznia

2014
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roku
Szkół

Ogólnokształcących

im.

Jana

Kilińskiego w Mogielnicy gościł
Senator RP Stanisław Karczewski.
Wizyta w szkole wiązała się z II edycją konkursu wiedzy historycznej
pt.:

„Żołnierze

Wyklęci.

Walka

o

pamięć

i cześć”, którego Pan Senator jest inicjatorem. Naszą szkołę reprezentowała
uczennica

klasy

I

A

liceum

Adriana

Boba.

W

spotkaniu

z wicemarszałkiem Senatu uczestniczyli: Dyrekcja ZSO - Pani Jolanta Tomczyk,
Pani Anna Łukaszczyk, Pani Urszula Tomala – Kujat, nauczyciel historii Pani
Anna Haraśna, uczniowie klas pierwszych liceum. Zanim konkurs się rozpoczął,
Pan Stanisław Karczewski został serdecznie powitany przez Dyrekcję ZSO,
a delegacja młodzieży wręczyła kwiaty. Następnie głos zabrała Pani Anna
Haraśna, wprowadzając zebranych w tematykę konkursu i przybliżając krótko
dzieje Polskiego Państwa Podziemnego, jego struktur politycznych i wojskowych.
Kolejnym prelegentem była już Ada, która przedstawiła prezentację, ukazującą
nam postać Stefana Pietrusińskiego, lokalnego działacza antykomunistycznego
podziemia.
Po jej wystąpieniu Pan Senator dokonał oceny pracy uczennicy, podkreślił walory
prezentacji,

zgodność

z

regulaminem

konkursu,

sprawność

językową

i komunikatywność Ady. W swej wypowiedzi wicemarszałek Senatu RP odniósł

W przyrodzie odnajdź siebie...

się także do przesłania konkursu, wzbudzenia zainteresowania młodzieży dziejami

naszego kraju, zdobywania i utrwalania wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,
kształtowania postaw patriotycznych.

Wycieczka klas pierwszych gimnazjum była niezwykle ciekawa.
14 lutego pierwszoklasiści wraz wychowawcami

Pan Senator został także poproszony o opowiedzenie o pracy Senatu i jego roli

wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. Młodzież

w naszym państwie.

udała się na seans filmowy, a następie odwiedziła

Młodzież z uwagą wysłuchała wystąpienia Pana Senatora Karczewskiego
i podziękowała brawami za wizytę.

Muzeum

Powstania

i

w muzeum okazały się

wizyta

Warszawskiego.

Film

dla wielu

niezapomnianym przeżyciem.

Spotkanie dobiegło końca. Gość opuścił szkołę, a my wróciliśmy do swoich
obowiązków. Sądzę jednak, że w każdym z nas została zaszczepiona myśl
o Żołnierzach Wyklętych i w dniu 1 marca oddamy im należny hołd.

Wielu emocji dostarczył nam film pt. Biegnij, chłopcze, biegnij. Wielu uczniów
ukradkiem ocierało łzy, inni płakali otwarcie, śledząc historię małego chłopca –
uciekiniera z getta. To wspaniała i wzruszająca opowieść, która została oparta na

(ah)

prawdziwych wydarzeniach. Film wart
jest polecenia. Myślę, że powinien
obejrzeć go każdy, aby poznać różne
oblicza wojny, wśród których można
odnaleźć nie tylko wielkie bitwy, ale
również tragedię niewinnych dzieci. Po
filmowych emocjach udaliśmy się do
Muzeum Powstania Warszawskiego,
by
w

wziąć
lekcji

udział

muzealnej

na

temat

codziennego życia żołnierzy i ludności
cywilnej

w

Poznaliśmy
warszawiaków,
i

problemy

walczącej

Warszawie.

warunki

bytowe

ich

potrzeby

podczas

powstania.

Z uwagą oglądaliśmy liczne eksponaty,
których mogliśmy również dotknąć. Wszystkich zainteresowały liczne muzealne

ekspozycje, dlatego w skupieniu słuchaliśmy historii przewodników. Z pewnością

Powstańczy szpital

wrócimy jeszcze nie jeden raz do MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.
Julia Łaski Id
Muzeum Powstania Warszawskiego

Wejście do kanałów

Warszawa w gruzach

Przed budynkiem Muzeum Powstania
Warszawskiego

Dzień powszedni w obiektywie

Finał konkursu Żołnierze

Wyklęci. Walka o pamięć
i cześć
Dnia 7 marca 2014 roku w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze odbył się

Ada

finał konkursu Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć. 60 uczestników punktualnie
o

godzinie

10

zmierzyło

się

z

testem

złożonym

z

55

pytań.

Boba

odebrała

Dyplom

za udział finale Konkursu Żołnierze

Po sprawdzeniu prac przez Komisję Konkursową, której przewodniczącym
oraz organizatorem konkursu był wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski,

Wyklęci. Walka o pamięć i cześć. z rąk

nastąpiła dogrywka, która ostatecznie wyłoniła zwycięzców. Nasza reprezentantka,

Dyrekcji Szkoły.

uczennica kl. IA liceum Adriana Boba niestety nie znalazła się w tym gronie,
ale jej wynik, zważywszy na fakt, że dopiero zaczęła naukę w liceum, a nasza szkoła
wzięła udział w tej rywalizacji po raz pierwszy, jest obiecujący. Zdobyte
doświadczenia

i

wiedza

na

pewno

zaowocują

w

przyszłości.

Nagrody

dla najlepszych wręczono podczas uroczystości, która rozpoczęła się o godzinie 1200
po konkursie. Była ona poświęcona kwestii Żołnierzy Wyklętych, których święto
obchodziliśmy 1 marca. Imprezę swoją obecnością uświetniło wielu gości. Byli
posłowie, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, prezes Światowego Związku
Żołnierzy AK Okręgu Radom, starosta grójecki i przysuski, inni samorządowcy,
poczty sztandarowe, duchowni, nauczyciele, uczniowie – nie sposób wymienić
wszystkich.

Zaproszeni

kolejno

zabierali

głos,

nawiązywali

do idei konkursu, dziejów naszego kraju, bohaterstwa żołnierzy, dziękowali
nauczycielom i uczniom za zaangażowanie. Spotkanie uświetniły popisy wokalne
młodzieży

z

Miejsko

–

Gminnego

Ośrodka

Kultury

w

Białobrzegach.

Po uroczystości wszystkich zaproszono na wyśmienity poczęstunek. Po posiłku…
do autobusu i do domu.
(ah)

Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!!!

Nasz udział w akcji Góra Grosza oraz w WOŚP

Warto zerknąć

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Góra grosza”, w której
zebrano 12350 monet, to jest 423,04 zł.
Cieszy fakt, że młodzi ludzie rozumieją, na czym polega bezinteresowna
pomoc drugiemu człowiekowi.
Uczniowie SUG i SUL uczestniczyli również w akcji WOŚP, podczas
której zebrano 403, 32 zł.
SU Gimnazjum i SU Liceum

Biblioteka szkolna

Dokładne policzenie zebranych pieniędzy to niełatwe zadanie

Renata Grzejszczyk III b

O nich się mówi... Dowiedz się, dlaczego?
Kamil Stoch pochodzi z miejscowości Ząb.
Na nartach zaczął jeździć w wieku 3 lat. Swoje
pierwsze skoki oddawał już w wieku 9 lat.
Jako dwunastolatek na Wielkiej Krokwi w
Zakopanem zaliczył skok na odległości 128
metrów. W 1999 roku w GarmischPertenkirchen
został
mistrzem
świata
młodzików. To absolwent Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem oraz
Akademii
Wychowania
Fizycznego
w Krakowie. Kamil jest zdobywcą osiemnastu
medali Mistrzostw Polski, z czego pięciu
złotych. Członkiem kadry jest od 2003 roku.
Obecnie trenuje pod okiem trenera kadry
Łukasza Kruczka i reprezentuje barwy klubu
WKS Zakopane. W Pucharze świata
zadebiutował w styczniu 2005 roku
w Zakopanem, pierwsze punkty zdobył
miesiąc później, pierwszy raz na podium stanął w styczniu 2011.
Trzykrotnie startował w Igrzyskach Olimpijskich: w 2006 w Turynie, w 2010 roku
w Vancouver jednak prawdziwy sukces przyniosły mu dopiero trzecie igrzyska rozegrane
w 2014 roku w Soczi. Zdobył wówczas podwójny tytuł mistrza olimpijskiego, najpierw
w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni, następnie w konkursie indywidualnym
na dużej skoczni.
Justyna Kowalczyk urodziła się
w
styczniu
1983
roku
w Limanowej. Jest Polską sportsmenką,
biegaczką
narciarską,
dwukrotną
zdobywczynią
Pucharu
Świata,
mistrzynią
olimpijską,
podwójną
mistrzynią świata i brązową medalistką
mistrzostw
w Libercu. Justyna to absolwentka AWF
im. Jerzego Kukuczki. Wychowanka
klubu AZS AWF Katowice. Jest
pierwszą przedstawicielką płci pięknej,

która zdobyła olimpijskie mistrzostwo dla Polski na zimowych igrzyskach. W 2009
odznaczona przez ówczesnego prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, a w 2010 roku odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski.
Zbigniew Bródka urodził się
w października 1984 roku
w Głownie. Jest polskim
łyżwiarzem szybkim, mistrzem
olimpijskim z Soczi 2014,
specjalizującym się na dystansie
1500 m.. Bródka to pierwszy
Polak, który zdobył Puchar
Świata w łyżwiarstwie szybkim
oraz Mistrzostwo Olimpijskie
na
dystansie
1500
m.
Kilkunastokrotny mistrz Polski,
zarówno na krótkim, jak i
długim torze. Zawodowo jest strażakiem pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP
w Łowiczu.
Iwona Różańska III b

XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie – odbyły się w rosyjskim mieście Soczi w dniach
7–23 lutego 2014 roku. Zgodnie z harmonogramem zawodów rozegrano 98 konkurencji
w 15 zimowych dyscyplinach sportowych. Część z nich zorganizowano w oddalonej o ok.
40 kilometrów od Soczi miejscowości Krasnaja Polana.
Były to pierwsze zimowe igrzyska w Rosji. W 1980 roku organizatorem letnich igrzysk
była stolica Związku Radzieckiego – Moskwa. Pierwszy raz w historii zimowe igrzyska
olimpijskie rozgrywane były w mieście o klimacie subtropikalnym[1].
Soczi zostało wybrane gospodarzem igrzysk w głosowaniu podczas 119 sesji
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Gwatemali 4 lipca 2007 roku. Rosyjskie
miasto wygrało w drugiej turze wyborów z południowokoreańskim Pyeongchangiem,
wynikiem głosów 51:47. W pierwszej turze wyeliminowany został austriacki Salzburg.
Zgodnie z olimpijską tradycją, 28 lutego 2010 podczas ceremonii zakończenia Zimowych
Igrzysk Olimpijskich 2010 w Vancouver mer Soczi Anatolij Pachomow otrzymał flagę
olimpijską, która do dnia rozpoczęcia igrzysk 7 lutego 2014 r. była przechowywana
w ratuszu miejskim.
Jakub Orlik III b

Pierwszy Dzień Wiosny
Obchody Pierwszego Dnia Wiosny rozpoczęliśmy od pokazu tańca.
Młodzież pod kierunkiem p. Iwony Chmielewskiej wprowadziła uczniów
i nauczycieli w pogodny nastrój.

Nagrody dla klas, które zwyciężyły konkursie na wiosenną dekorację Sali

Dziewczęta z klasy IIa gimnazjum.

Zwycięzcy Konkursu Językowego, zorganizowanego w ramach
Szkolnego Dnia Języków Obcych. Gimnazjum.
Ada i Sebastian – uczniowie klas IA i IB liceum.

Zwieńczeniem Szkolnego Dnia Wiosny był tradycyjny mecz siatkówki. Szkoda,
że w tym roku grono nauczycielskie reprezentowało tylko dwóch panów:
Zwycięzcy Konkursu Językowego, zorganizowanego w ramach
Szkolnego Dnia Języków Obcych. Liceum.

Ks. Marek Kołodziejski i p. Paweł Kowalski.
Gratulujemy świetnej formy
i odwagi!!!
(em), (sj)

Oddajemy kolejny numer Szkolnego Halo w ręce naszych Czytelników.
Koleżanki i Koledzy! Mamy nadzieję, że nabierzecie ochoty do pracy w naszej
gazetce Pracy jest dużo, ale za to jaka satysfakcja!!!
Zwycięzcy Konkursu Fotograficznego
Ola, Kinga i Kacper z klasy IIa gimnazjum.

Redakcja Szkolnego Halo życzy miłej lektury

