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Wyprawy Maturzystów
27 lutego uczniowie klas trzecich liceum pojechali na

Szkolne halo

wycieczkę do Warszawy. Tego dnia w Pałacu Kultury i
Nauki rozpoczął się XXIII Międzynarodowy Salon
Edukacyjny. To był cel naszej podróży. Młodzież miała okazję uczestniczyć w
spotkaniach z ekspertami OKE w Warszawie odnośnie egzaminów maturalnych z
różnych przedmiotów. Niestety organizatorzy chyba nie przewidzieli ogromnego
zainteresowania prelekcjami, ponieważ nie zapewnili wszystkim chętnym
możliwości wzięcia w nich udziału. Po prostu zabrakło
miejsc. Na korytarzach pałacu natomiast swoje stoiska
rozstawiły różne wyższe uczelnie (publiczne i niepubliczne)
z kraju i zagranicy, szkoły policealne oraz inni wystawcy.
Uczniowie mieli okazję otrzymać informatory, ulotki,
gadżety reklamujące daną instytucję edukacyjną, wykonać
doświadczenia, ale także porozmawiać z pracownikami i
studentami różnych szkół. Swoje stoiska miały uczelnie z
Warszawy, Łodzi, Siedlec, Białegostoku, Lublina, Gdańska,
Katowic, Krakowa, Poznania, Szczytna, ale również placówki obce z Kanady,
Francji, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Mamy nadzieję, że większość
naszych uczniów skorzystała i znalazła coś dla siebie i
być

może

wkrótce

podejmie

już

samodzielną

wyprawę, by uczestniczyć w dniach otwartych
wybranej szkoły. Kolejnym, ale już ostatnim punktem
naszej wycieczki, była wizyta w kinie w Jankach. Po seansie wróciliśmy do domu.

REDAKCJA SZKOLNEGO HALO
ŻYCZY MIŁEJ WIOSENNEJ LEKTURY!

Teraz powoli odliczamy już dni do egzaminów maturalnych.
Maturzyści i Wychowawcy

Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej
prezentowane w związku z
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

IDA
reżyseria Paweł Pawlikowski

Lata 60. w Polsce. Anna jest nowicjuszką, sierotą
wychowywaną w zakonie. Przed złożeniem
ślubów matka przełożona stawia warunek: Anna
musi odwiedzić swoją ciotkę Wandę, jedyną
żyjącą krewną. Obie wyruszają w podróż, która
ma im pomóc nie tylko w poznaniu tragicznej
historii ich rodziny, ale i prawdy o tym, kim są.
Poruszający, kameralny, wybitny w obrazie
dramat, którym reżyser wraca do rodzinnego kraju. Z wielkim wyczuciem łączy
intymną historię młodej kobiety z historycznym i społecznym tłem.

Wśród polskich świąt o charakterze narodowym 1 marca obchodziliśmy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To pierwsze święto państwowe w kalendarzu
rocznym. Zostało ustanowione z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego. Sejm RP przyjął stosowną ustawę dnia 3 lutego 2011 roku.
W ten sposób uczczono osoby działające w antykomunistycznym podziemiu po
wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej w 1944 roku. Chcielibyśmy zachęcić
młodzież do głębszego zainteresowania się tą tematyką i odwiedzenia strony
www.wykleci.ipn.gov.pl. Informacje, które tam znajdziemy dotyczą również osób
działających na naszym terenie. Badajmy zatem historię nie tylko tę wielką, ale
również tę lokalną, naszej Małej Ojczyzny, bo przecież tworzyli ją nasi
przodkowie, a teraz my kontynuujemy ich dzieło.

(ah)

PAWEŁ PAWLIKOWSKI

OSCAR DLA IDY
Jak ja się tu znalazłem? Zrobiliśmy czarno-biały film
o potrzebie wyciszenia się, odsunięcia od świata,
kontemplacji. A nagle jesteśmy w tym hałasie, w samym
centrum światowej uwagi. Życie jest pełne niespodzianek
— powiedział na scenie Dolby Theatre w Los Angeles
Paweł Pawlikowski odbierając statuetkę z rąk Nicole
Kidman.
To była dziesiąta w historii nominacja dla polskiego
filmu. I pierwsza statuetka. Członkowie Amerykańskiej
Akademii Filmowej wyróżnili film skromny, czarnobiały. To piękny ukłon w stronę kina artystycznego i niełatwego. Akademicy
docenili dzieło głęboko zakorzenione w polskiej kulturze, rozliczające się z polską

Paweł Pawlikowski urodził się w Warszawie i tam też chodził do szkoły
podstawowej na Mokotowie. Do Wielkiej Brytanii wyjechał wraz z matką, miał
wtedy 14 lat. Według wielu uznawany jest za jednego z najciekawszych
brytyjskich reżyserów. Jego film "Ostatnie wyjście" nagrodzono wieloma
międzynarodowymi wyróżnieniami, w 2000 roku pokazywano go na festiwalu
w Wenecji, otrzymał nagrodę BAFTA dla Najbardziej Obiecującego Debiutanta
w Brytyjskim Kinie oraz laur dla najlepszego brytyjskiego filmu na festiwalu
w Edynburgu. W jego dotychczasowym dorobku znaleźć można też dramat
"Twockers" oraz nagradzane dokumenty: "Serbian Epics", "Dostoevsky's Travels"
oraz "Z Moskwy do Pietuszek z Wieniediktem Jerofiejewem". W Polsce zaczęło
się o nim mówić wraz z pojawieniem się w kinach filmu "Lato miłości",
zrealizowanego wspólnie z polskim operatorem Ryszardem Lenczewskim.

przeszłością, a jednocześnie uniwersalne,
tożsamości,
wierze,
wolnością.

opowiadające

o poszukiwaniu

dojrzewaniu,
tęsknocie

za

Zresztą

już

nominacje w tej kategorii
dawały wiele do myślenia.
Konkurentami "Idy" były
filmy naprawdę ciekawe,
a wśród nich dwa kolejne
obrazy

z

krajów

postkomunistycznych — mocny "Lewiatan" Andrieja Zwiagincewa pokazujący
degrengoladę moralną współczesnej Rosji i poruszające estońsko-gruzińskie
"Mandarynki" o ludziach wplątanych w wojenną nienawiść.

Jakub Orlik

TAK SIĘ BAWILIŚMY NA DYSKOTECE WALENTYNKOWEJ

Opiekunowie SU pamiętali o niezwykle lubianych przez młodzież

konkursach ze słodkimi nagrodami.
Samorząd Uczniowski zadbał o muzykę i miłą atmosferę
karnawałowej zabawy.

Dyrekcja Szkoły zapewniła wszystkim uczestnikom szkolnego balu
pyszne pączki i napoje.

Fot. A. Ł.

WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na
pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej Paschy,
a od soboru w Nicei (325) w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy
rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele
katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa
się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie
życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki
Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). Z
Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy (święcenie pokarmów,
pisanki, śmigus-dyngus). Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle
barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle
przestrzegany – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu
wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są
bardziej radosne.

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE
Palmy
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub
wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek –
ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu
palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok.
Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za
obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem
i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie –
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.

Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież,
zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono
wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy
drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano
„zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości
stawało się zadość.

Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był
okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując
i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w
Wielkim Tygodniu grzechotkami.
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono
„pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas
radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym
symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli
przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć
niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.

Święcenie
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia
poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć
baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że
kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci
została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu
– i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji.
Tego dnia święcono też wodę.
Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której
gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody.
Wielka Niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących
w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po
rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na
stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy
doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego
dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to
nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd
każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając
tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.
Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania,
wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla
każdego.
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja
pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już
starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja.
Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe
mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono,
wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i
odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej
doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia organizmu składniki:
białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.
źródło: www.asksa.republika.pl/wielkanoc.htm

BYŁ WŚRÓD NAS...
Pamięć o wspaniałym Polaku-papieżu świętym Janie Pawle II wciąż żyje
w sercu każdego z nas.
Jan Paweł II zasiadał na stolicy piotrowej w latach 1978 – 2005. Przesłanie Jego
długiego
pontyfikatu
odzwierciedlały
niezapomniane
słowa:
Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego
zbawczej władzy.
Jan Paweł II został nazwany papieżempielgrzymem. Żaden Jego poprzednik nie
odbył tak wielu Podróży Apostolskich.
Ze słowami Ewangelii dotarł osobiście do
najodleglejszych geograficznie i kulturowo
zakątków świata. Na uwagę zasługują 104
zagraniczne pielgrzymki, podczas których
Ojciec Święty odwiedził 130 krajów
i ok. 900 miejscowości (w niektórych
krajach bywał kilkakrotnie, m. in.
w Polsce, Francji, USA, Meksyku,
Hiszpanii czy Portugalii) oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch.
Warto zauważyć, iż poza Watykanem
w
sumie
ponad
dwa
lata

Jan Paweł
swego

II spędził
pontyfikatu.

Papież był wytrwałym orędownikiem pokoju na świecie, otwartym na problemy
ludzi (nawet tych niewierzących), pamiętał o starych i młodych,
cenił
ludzkie
życie
oraz
godność
i
indywidualność,
uczył
szacunku
do
ojczystego
kraju,
miłości
do
Boga
i bliźniego, wskazywał właściwą drogę w świecie pełnym niebezpieczeństw.
To
On
wprowadził
Kościół
w
trzecie
tysiąclecie.
W swoim nauczaniu szczególną wagę przywiązywał do znaczenia prawdy
i roli Bożego miłosierdzia w życiu każdego z nas. Był człowiekiem modlitwy –
inspirację
oraz
odwagę
i
siłę
do
działania
czerpał
z głębokiej wiary. Stanowi autorytet moralny dla wielu ludzi na całym świecie.

Organizatorzy Wieczornicy zabrali nas w niecodzienną sentymentalną podróż
szlakiem papieskich pielgrzymek do Polski. Pokazali nam Ojczyznę widzianą
oczyma
samego
Jana
Pawła
II,
zawsze
obecną
w Jego pamięci, zajmującą szczególnie ważne miejsce w sercu świętego.
Odwiedziliśmy także Jego rodzinne Wadowice, przemierzyliśmy ukochane przez
papieża Tatry...

Wieczornica poświęcona sylwetce Świętego Jana Pawła II stała się tradycją ZSO
im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy. Co roku bierze w niej udział liczne grono
młodzieży
liceum
i
gimnazjum.
Tym
razem
na uroczystość przygotowaną pod kierunkiem dyrekcji szkoły oraz nauczycieli
przybyło wyjątkowo dużo mieszkańców całej gminy. Wśród zaproszonych gości
nie
zabrakło
Burmistrza
Gminy
i
Miasta
–
dra Sławomira Chmielewskiego z małżonką, przedstawicieli Rady Gminy oraz
proboszcza ks. Henryka Trzaskowskiego i dyrektorów szkół podstawowych.

Jan Paweł II wyjątkowo kochał i cenił swoją Ojczyznę.
Powiedział:

Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny.
Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna
jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej
dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele
przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego wciąż ma prawo do miłości
szczególnej.
Homilia podczas mszy świętej w Kaliszu 4 VI 1997 r.

Pan Sławomir Chmielewski docenił zaangażowanie młodzieży i jej opiekunów
Młodzież naszej szkoły zaprezentowała się wspaniale. Dziewczęta i chłopcy

w przygotowanie wspaniałej imprezy ku czci Świętego Jana Pawła II.

w skupieniu, z niezwykłą powagą przekazywali przesłania papieża dla rodaków.
Deklamacji towarzyszyły nastrojowe pieśni, które wprowadziły zebranych w stan
zadumy, refleksji nad codziennością, wzajemnymi relacjami, sensem ludzkiego
postępowania.

Ksiądz proboszcz Henryk Trzaskowski był pod wielkim wrażeniem występu dzieci
Program artystyczny wywołał wiele wzruszeń.

i zaangażowania grona pedagogicznego ZSO na czele z dyrekcją.

I miejsce – A. Orman, J. Orman,
II miejsce – Patrycja Kieszek,
III miejsce – K. Biernat,
P. Frączyk.

Na zakończenie pani dyrektor
podziękowała artystom, a także
przybyłym
na
uroczystość
gościom. Wszyscy uczestnicy
Wieczornicy zostali zaproszeni na
symboliczną kremówkę, pyszną
herbatę oraz chwilę rozmowy
w miłym gronie.

Dyrekcja oraz przedstawiciele nauczycieli zaśpiewali wspólnie piosenkę
Zaufaj Panu już dziś!

Barka w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz wszystkich
zgromadzonych zakończyła część oficjalną Wieczornicy ku czci Jana Pawła II.

Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk podsumowała doroczny Konkurs na
najładniejszą palmę. Zwycięzcy zostali nagrodzeni ciekawymi albumami.

Gorące podziękowania należą się: Dyrekcji ZSO w Mogielnicy –
p. Jolancie Tomczyk, p. Annie Łukaszczyk, p. Urszuli Tomali – Kujat za opiekę
nad całością imprezy, niezastąpionej p. Marioli Kuźmie za oprawę muzyczną
i przygotowanie wokalne młodzieży, p. Marii Lenart, p. Annie Woźnicy
za opracowanie ciekawego scenariusza i pracę z deklamatorami, p. Aldonie Omen
– Wrzesińskiej za sugestywną prezentację multimedialną, p. Iwonie Chmielewskiej
za przygotowanie wymownych układów tanecznych, p. Agnieszcze Kłujszo –
Juścikowskiej i p. Krzysztofowi Bartuszkowi za nagłośnienie oraz oświetlenie
kluczowych elementów Wieczornicy, p. Lidii Kosatce, p. Dorocie Krynickiej,
p. Jolancie Pawłowskiej, p. Dagmarze Janickiej, p. Wiolecie Oziemskiej
za pełną symboli dekorację sali.
(em)

Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny
Wizyta duszpasterska
Gaude Mater Polonia

Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki
Pokój Tobie, Ojczyzn o moja

Bóg jest miłością
Do końca ich umiłował

Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.

Bóg bogaty w miłosierdzie

Na ulotce promującej spektakl czytamy:
SPOGLADAMY NAPARLAMENT
Uczniowie klas II liceum wraz z dyrekcją oraz
grupą pedagogów wybrali się do Teatru Kwadrat
w Warszawie na spektakl zatytułowany OKNO
NA PARLAMENT.

Sztuka wszystkim przypadła
do gustu. Świetne kreacje
aktorskie, komedia pomyłek,
spontaniczny śmiech!
Tego nam było potrzeba po dniu spędzonym na ciężkiej pracy w szkole.
Nie sposób opowiedzieć
treści spektaklu.
To trzeba przeżyć 
Bawiliśmy się znakomicie!
Dziękujemy wychowawcom
klasy II A i II B –
p. Annie Łukaszczyk
i p. Urszuli Tomali –
Kujat za świetny pomysł
na spędzenie czwartkowego
wieczoru;-)
Uczestnicy wyjazdu

Praca w sejmie to nie jest niedzielna
igraszka. Utarczki parlamentarne,
boje polityczne, odpowiedzialność za
losy kraju… Można sobie zatem
wyobrazić, że pod tak ogromną presją,
któryś z urzędujących ministrów może
potrzebować
natychmiastowego
relaksu. A skoro tuż za rogiem stoi
luksusowy hotel, sekretarka szefa
opozycji jest akurat zainteresowana
chwilową służbą na rzecz koalicji, a do debaty zostało jeszcze kilka minut, przyszłość
państwa wydaje się być niezachwiana. Do czasu, kiedy w oknie hotelowego apartamentu
nie pojawi się trup, sekretarka nie okaże się mężatką, jej mąż nie okaże się bandytą, a żona
ministra nie ukaże się za drzwiami. Do tego wszystko może ukazać się w porannej prasie,
telewizji śniadaniowej, nie mówiąc już o demotywatorach na fejsbuku. Takiego kryzysu nie
przetrwał jak dotąd nawet gabinet Berlusconiego. A oni tam przecież lubią się zabawić.
Jak zatem powiedzie się naszej rodzimej władzy? Czy jest jeszcze szansa na ratunek, czy też
czekają nas przedterminowe wybory? Dowiecie się z najnowszej, brawurowej adaptacji,
słynnego
Cooney’owskiego
„Okna
na
parlament”.
Tym
razem…
na
nasz
parlament
:-)
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(gościnnie)
KRYSTYNA WILSKA – Lucyna
Malec
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