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Szkolne halo

Uczniowie klas drugich liceum podczas dekorowania
sali i korytarzy szkolnych na Studniówkę ‘2012
(13 stycznia)

Tradycji stało się zadość Polonez w wykonaniu maturzystów

Studniówkowy fotoreportaż
Zapraszamy

Powitanie wygłosił p. Dyrektor Dariusz Sańpruch
Humorystyczny program i odważni artyści

Przedstawiciele maturzystów z uśmiechem reprezentowali
koleżanki i kolegów

Impreza bez barier
Energetyzujący taniec pięknych maturzystek

Ach, ten walc w blasku świec

Balowa dekoracja stanowiła wspaniałe tło dla wirujących par

Przedstawiciele rodziców – dumni ze swych pociech

Bohaterowie wieczoru i goście podczas przygotowań do zabawy

Wisława Szymborska
1923 – 2012

Wisława Szymborska urodziła się
2 lipca 1923 roku w Bninie –
polska poetka, eseistka i krytyk
literacki, a także tłumaczka
literatury francuskiej, laureatka
Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury (1996) nazwana
„Mocartem poezji”.

Wisława Szymborska zmarła
1 lutego 2012 roku w Krakowie.
Miała 89 lat.

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci...
Wisława Szymborska Rehabilitacja

Szymborska zawsze stanowiła
fenomen i zagadkę: skromna,
zamknięta, dyskretna i
wyciszona elektryzowała
swych czytelników.

Szymborska
nie
utożsamiała się nigdy z
żadnym
kierunkiem
poetyckim, stworzyła
własną szkołę pisania,
własny język - pełen
dystansu do wielkich
wydarzeń
historycznych,
do
biologicznych
uwarunkowań ludzkiego
istnienia, do społecznej roli poety, do systemów filozoficznych, ideologii, prawd
przyjmowanych na wiarę, nawyków, stereotypów, zahamowań. Był to również
język współczucia dla pokrzywdzonych,
język zachwytu nad urodą życia,
które poraża swym pięknem,
nielogicznością, tragizmem. Język
wyważonych sądów i stonowanych
uczuć; język liryki kontrolowanej
przez umysł chłodny i świeży, język
poddany intelektualnym rygorom,
które nie wykluczały wrażliwości na
zwyczajne atrakcje bytu. Język na
ogół lojalny wobec mowy potocznej,
nieznacznie poszerzający jej zasoby
leksykalne. Język paradoksu, z
pozoru prosty, a w istocie
wyrafinowany
i
przewrotny.
Od połowy lat pięćdziesiątych
należała do ścisłej czołówki polskich
i europejskich poetów.
wybór informacji na podstawie: www.polska2000.pl Copyright: Stowarzyszenie Willa Decjusza
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Klucz
Był klucz i nagle nie ma klucza.
Jak dostaniemy się do domu?
Może ktoś znajdzie klucz zgubiony,
obejrzy go — i cóż mu po nim?
Idzie i w ręce go podrzuca
jak bryłkę żelaznego złomu.
Z miłością, jaką mam dla ciebie,
gdyby to samo się zdarzyło,
nie tylko nam: całemu światu
ubyłaby ta jedna miłość.
Na obcej podniesiona ręce
żadnego domu nie otworzy
i będzie formą, niczym więcej,
i niechaj rdza się nad nią sroży.
Nie z kart, nie z gwiazd, nie z krzyku pawia
taki horoskop się ustawia.

Rozmowa z kamieniem...czyli o braku zmysłu udziału i o słowach nie do wiary
Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Chcę wejść do twego wnętrza,
rozejrzeć się dokoła,
nabrać ciebie jak tchu.
- Odejdź - mówi kamień. Jestem szczelnie zamknięty.
Nawet rozbite na części
będziemy szczelnie zamknięte.
Nawet starte na piasek
nie wpuścimy nikogo.
Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Przychodzę z ciekawości czyste.
Życie jest dla niej jedyną okazją.
Zamierzam przejść się po twoim pałacu,
a potem jeszcze zwiedzić liść i kroplę wody.
Niewiele czasu na to wszystko mam.
Moja śmiertelność powinna cię wzruszyć.
- Jestem z kamienia - mówi kamień i z konieczności muszę zachować powagę.
Odejdź stąd.
Nie mam mięśni śmiechu.
Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Słyszałam, że są w tobie wielkie puste sale,
nie oglądane, piękne nadaremnie,
głuche, bez echa czyichkolwiek kroków.
Przyznaj, że sam niedużo o tym wiesz.
- Wielkie i puste sale - mówi kamień ale w nich miejsca nie ma.
Piękne, być może, ale poza gustem
twoich ubogich zmysłów.

Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy.
Całą powierzchnią zwracam się ku tobie,
a całym wnętrzem leżę odwrócony.
Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Nie szukam w tobie przytułku na wieczność.
Nie jestem nieszczęśliwa.
Nie jestem bezdomna.
Mój świat jest wart powrotu.
Wejdę i wyjdę z pustymi rękami.
A na dowód, że byłam prawdziwie obecna,
nie przedstawię niczego prócz słów,
którym nikt nie da wiary.
- Nie wejdziesz - mówi kamień. Brak ci zmysłu udziału.
Żadem zmysł nie zastąpi ci zmysłu udziału.
Nawet wzrok wyostrzony aż do wszechwidzenia
nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału.
Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu,
ledwie jego związek, wyobraźnię
Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Nie mogę czekać dwóch tysięcy wieków
na wejście pod twój dach.
- Jeżeli mi nie wierzysz - mówi kamień zwróć się do liścia, powie to, co ja.
Do kropli wody, powie to, co liść.
Na koniec spytaj włosa z własnej głowy.
Śmiech mnie rozpiera, śmiech, olbrzymi śmiech,
którym śmiać się nie umiem.
Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
- Nie mam drzwi - mówi kamień.

Modlitwa Wychowawcy
Nie niosę Ci długich modłów, o Boże.
Nie ślę westchnień licznych… nie biję
niskich pokłonów, ni składam ofiary
bogatej ku czci Twej i chwale. Nie
pragnę wkraść się w Twą możną
łaskę, nie zabiegam o dostojne dary.
Myśli moje nie mają skrzydeł, które
by pieśń niosły w niebiosa. Wyrazy
moje nie mają barwy, ani woni, ani
kwiatów. Znużony jestem i senny.
Wzrok mój przyćmiony, a grzbiet
pochylony pod ciężarem wielkim obowiązku. A jednak prośbę serdeczną zaniosę, o Boże.
A jednak klejnot posiadam, którego nie chce powierzyć bratu – człowiekowi. Obawiam się,
że człowiek nie zrozumie, nie odczuje, zlekceważy, wyśmieje. Jeżeli jestem szarą pokorą
wobec Ciebie, Panie to w prośbie mej stoję przed Tobą – jako płomienne żądanie. Jeśli
szepcę cicho, to prośbę tę wygłaszam głosem nieugiętej woli.
Wzrokiem nakazu strzelam pod chmury.
Wyprostowany żądam, bo już nie dla siebie. Daj dzieciom dobrą dolę, daj wysiłkom ich
pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą drogą ich prowadź, ale
najpiękniejszą. A jako prośby mej zadatek, przyjm jedyny mój klejnot: smutek.
Smutek i pracę.
Tekst napisany przez Janusza Korczaka 27 kwietnia 1920 roku zachował się dzięki
odręcznemu zapisowi Marii Falskiej.
red.

Coś do poczytania

Poszerzamy wiedzę...
Frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim (na 1.07.2009 r.)
Grupa Europejskiej Partii Ludowej - 265
Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - 184
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - 84
Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie - 55
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - 54
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica – 35
Europa Wolności i Demokracji – 32
niezrzeszeni – 27

Wielbicielom fantastyki polecamy książkę „Czarny
Pryzmat”, którą napisał Brent Weeks.
Powieść jest pierwszą częścią trylogii pod tytułem
„Powiernik Światła”. Główny bohater to Gavin Guile,
który jest Pryzmatem, człowiekiem o niezwykłych
zdolnościach (potrafi krzesać całe spectrum kolorów)
oraz dużej władzy, która jednak wydaje się być zależna
od okoliczności politycznych, które wiążą części składowe (satrapie) imperium
oraz innych sił, które w nim spotkamy. Magia występująca w powieści, którą
dysponuje nasz bohater, ale również i inne postaci wykreowane przez autora,
opiera się na manipulowaniu światłem i kolorami. Krzesania kolorów i korzystania
z ich mocy można się nauczyć w specjalnej szkole w Chromerii, która określi i
rozwinie zdolności każdego z jej adeptów.
Nasz bohater Lord Pryzmat Gavin Guile realizuje różne misje. Przed
wypełnieniem jednej z nich dowiaduje się, że ma syna Kipa, o czym nie miał
pojęcia. To nie jedyna niespodzianka, która dotyczy tej postaci. Kim jest Dazen?
To pytanie pozostawimy na razie bez odpowiedzi by zachęcić do przeczytania
powieści. Na jej kartach znajdziecie miłość, niepewność, żal, żądzę władzy, wojnę,
odwagę, gotowość do poświęceń i jeszcze wiele innych uczuć i postaw. Akcja jest
dynamiczna, wartka, nie pomija drobniejszych wydarzeń, problemów z udziałem
innych postaci. Śledzenie ich losów wciąga, wszystkich łączy wspólny los,
oddziałują na siebie, ale z drugiej strony rozwijają też własne ścieżki w fabule.
Zakończenie powieści zostawia czytelnika z wieloma znakami zapytania, m. in.
dotyczącymi relacji między Kipem a Gavinem.
„Czarny Pryzmat” na pewno nie znudzi wielbicieli tego typu prozy. To książka
dobra niepogodę, wypełnienie czasu wolnego, ucieczkę od szarej rzeczywistości.
Przyniesie wiele emocji, rozbudzi ciekawość i zaspokoi jedną z naszych ważnych
potrzeb, pozwoli się zrelaksować i dostarczy rozrywki.
(ah)

SKEM

(ah)

Już wkrótce WALENTYNKI Szkolna Poczta Walentynowa znowu rusza
Wysłannicy Samorządu Uczniowskiego już rozpoczęli swoje działania
Pamiętajcie o symbolicznych kartkach! Chociaż to nie nasza tradycja, sprawia
wszystkim wiele radości To miłe przekonać się, że ktoś nas lubi Prawda???
A więc do dzieła!!!

Co oznacza moje imię?

Agnieszka – imię żeńskie, które
przyszło do nas
najprawdopodobniej z Czech, gdzie
z kolei było efektem wpływów
niemieckich. Niemiecka forma
Agnes wywodzi się natomiast z
łaciny. Źródłosłów tego imienia, jak
się przypuszcza jest pochodzenia
greckiego, w którym hagné, agné
oznacza czysta, bez skazy.

Walentynki 14 lutego - historia
Obchody walentynek trafiły do Polski na początku lat 90tych XX wieku z Francji i
krajów anglosaskich. Święto to jest nazywane też świętem zakochanych, z
walentynkami w naszej kulturze o to miano konkuruje słowiańskie święto Nocy
Świętojańskiej, nazywane też Nocą Kupały czy też Sobótką obchodzone w nocy z 21
na 22 czerwca.

Albert – imię męskie pochodzenia germańskiego. Powstało w wyniku
skrócenia imienia Athalbracht (pol. Adalbert), które pochodzi ze staro –
wysoko – niemieckiego złożenia wyrazów adal – szlachetny ród oraz
beraht – sławny, znakomity, wspaniały lub jasny, lśniący. Całe imię
oznaczało zatem człowiek ze szlachetnego rodu, promieniejący sławą,
doskonałością.

Radosław – imię męskie, które składa się z dwóch części: przymiotnikowej Rado –
rad, zadowolony oraz rzeczownikowej – sław, co oznacza sławę.

Roland – imię męskie, które powstało na gruncie języka staro –
wysoko – niemieckiego jako złożenie elementów hrōth, co oznaczało
sława, zwycięstwo oraz land – kraj, ziemia. Znaczenie tego i mienia
można zatem objaśnić ten, który przynosi sławę swojemu krajowi.

Mimo katolickiego
patrona Walentynki są mylnie
wiązane ze zbieżnym terminowo
obchodem pochodzącym z
Cesarstwa Rzymskiego, które
polegało głównie na
poszukiwaniu wybranki serca
poprzez losowanie jej imienia ze
specjalnej urny. Współczesny
dzień zakochanych nie ma
bezpośrednio związku ze
starożytnym świętem
pochodzącym z Rzymu, jednak
jest kojarzony z postaciami z
mitologii, takimi jak: Eros, Juno
Februata, Pan oraz Kupidyn.
Możliwe, że Walentynki są związane ze starożytnym świętem rzymskim nazywanym
dniem Luperkaliami, obchodzonego 15 lutego ku czci Pana, rzymskiego boga
przyrody, oraz Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństw.

(ah)

[J.Grzeń, Słownik imion, Warszawa 2002]

Na podst. źródeł internetowych (em)

Życzymy dobrej zabawy!!!

Podpatrzone w sieci
Zgadnij, kto to taki?

Czekamy na odpowiedzi
Zapraszamy wszystkich dziennikarzy-amatorów oraz fotoreporterów do
współpracy i tworzenia kolejnych numerów gazetki Podzielcie się swoimi
zainteresowaniami, pasjami i pomysłami z innymi!
Pokażcie, że też macie coś do powiedzenia!
Redakcja Szkolnego Halo życzy miłej lektury i dobrej zabawy
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