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Szkolne halo

Misja poety... Jacek Musiatowicz w ZSO w Mogielnicy
W dniu 14 lutego ‘2012 roku w ZSO im. Jana
Kilińskiego w Mogielnicy gościł p. Jacek Musiatowicz –
poeta, pieśniarz. Artysta, który obecnie mieszka, pracuje i
tworzy w Radzyniu Podlaskim. Dowiedzieliśmy się, że
od 1988r. uczestniczył w festiwalach piosenki autorskiej i
poezji śpiewanej. Brał udział w konkursach literackich.
Na 33. Ogólnopolskim Studenckim Festiwalu Piosenki w
Krakowie zdobył I nagrodę Prezydenta RP. Pan
Musiatowicz to pomysłodawca i kierownik artystyczny
Ogólnopolskiego
Festiwalu
Piosenki
Autorskiej
Oranżeria. W 2001 r. ukazała się płyta LIVE zawierająca
koncertowe nagrania jego utworów. Bard tworzy także
dla filmu (należy tu wymienić m.in. Obraz niepokojący
M. Dudziewicza). Telewizja zrealizowała film p.t. A ty
mnie ponad, prezentujący sylwetkę twórcy i jego
piosenki. Warto dodać, iż Jacek Musiatowicz współpracował z Patrycją Markowską, Iwoną
Węgrowską i innymi popularnymi polskimi wykonawcami.
Koncert artysty w ZSO w Mogielnicy miał charakter profilaktyczny. Na początku
gość zadał zebranym pytanie: Co to jest zło? Chociaż z pewnością każdy zetknął się ze
złem, zdefiniowanie tego pojęcia okazało się niezwykle trudne. Wtedy poeta przytoczył
słowa usłyszane niegdyś od księdza Jana Twardowskiego:
Zło, to jest wszystko to, co nas otacza i sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi. Na świecie jest
osiemdziesiąt procent zła. Prawie wszędzie jest wojna, taka albo inna. Ludzie się
mordują, zabijają, strzelają do siebie, a teraz sami, na własne życzenie umierają, bo jakiś
idiota wpadł na pomysł ominięcia prawa i sprzedawania narkotyków pod hasłem
"dopalacz".
Jacek Musiatowicz przytoczył wiele historii, których bohaterowie zmarnowali swoje
życie – zostali pokonani przez narkotyki, alkohol czy właśnie przez tzw. dopalacze.

Joanna Sierko-Filipowska Wiosna

Dodał, iż on sam szczęśliwie wyrwał się z nałogu. Od kilku lat z wdzięczności dla Pana
Boga jeździ do szkół, by rozmawiać z młodymi ludźmi, służyć im przykładem,
uświadamiać, że szkodliwe używki niszczą nie tylko nas, ale mają zły wpływ na naszych
bliskich. Uatrakcyjnieniem wypowiedzi artysty były oryginalne piosenki w jego
wykonaniu. Dało się zauważyć, iż tego typu spotkania sprawiają mu przyjemność. Miał
bardzo dobry kontakt z uczniami. Jego słowa wyraźnie docierały do młodzieży. Na koniec
miły gość zebrał zasłużone oklaski, za które podziękował jeszcze jedną piosenką.
Jest taka ręka, co przed twoją ręką klęka,
kiedy o dotyk błagam czasem jak o chleb.
Właśnie ta ręka ściska gryf w moich piosenkach
i sam już nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.
Właśnie ta ręka ściska gryf w moich piosenkach
i sam już nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.
Jeżeli chcesz, w sobie zamienię wszystkie twoje słowa w deszcz,
co strumieniami wpłynął w szwy na głowach,
jeżeli chcesz, odpowiem deszczem łez na deszcz,
odpowiem deszczem łez na deszcz!
Jacek Musiatowicz Jeżeli chcesz (fragment)
(em)

fot.: Jarosław Mydłowski

Zostań moją Walentynką! Walentynkowa Poczta w naszej szkole

W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla ciebie
świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory.
Jiddu Krishnamurti
Dzień Świętego Walentego
zwany Walentynkami
obchodzony jest już na całym
świecie. Do Polski zawitał w latach
90-tych. To jeden z tych dni, które
sprawiają, że staramy się być dla
siebie mili, a swoje uczucia
okazujemy na wiele sposobów.
14 lutego już od samego rana
korytarze ZSO im. Jana
Kilińskiego w Mogielnicy
przybrały niecodzienny wygląd
Wszystko to za sprawą
Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum, którego przedstawiciele wraz z
opiekunami zadbali o barwną oprawę szkolnych Walentynek. Girlandy serduszek
towarzyszyły nam przez cały dzień. Każdy, kto pamiętał, aby mieć na sobie garderobę w
kolorze czerwonym, był nietykalny na lekcjach
Dzielnie spisali się także kurierzy Walentynkowej Poczty , którzy doręczali miłe
przesyłki w imieniu zakochanych Wiele dziewcząt i chłopców otrzymało tradycyjne
kartki od cichych wielbicieli i wielbicielek. Samorząd Uczniowski ZSO zafundował także
swoim nauczycielom słodkie niespodzianki – walentynkowe lizaki!
Po południu młodzież wraz z wychowawcami spotkała się na długo wyczekiwanej
dyskotece Trzeba przyznać, że zabawa była przednia Uczniowie świetnie się bawili w
rytmie ulubionych przebojów.
(em)
fot.: Jarosław Mydłowski

Festiwal Piosenki Angielskiej w Grójcu

Na tegorocznym Festiwalu Piosenki
Angielskiej w Grójcu ZSO
reprezentowały trzy urocze wokalistki:
Natalia Wasiak (kl. 3c gimnazjum),
Katarzyna Szymaniak (kl. IA LO),
Joanna Gaworska (kl. IB LO).
Nad dziewczętami czuwała p. Mariola
Kuźma, która opracowała także
ciekawe aranżacje znanych przebojów
zespołu The Beatles.
Fot.: zbiory prywatne

Konkurencja była duża! Są wyróżnienia, satysfakcja i nowe doświadczenia! Za rok
znowu spróbujemy! Przecież nasi odnosili już sukcesy na podobnych festiwalach!

Ty ścieżki życia nam ukazujesz…
Wieczornica ku czci Jana Pawła
II w 7. rocznicę śmierci.

W
niedzielny
wieczór
(1 kwietnia) wielu mieszkańców naszego
miasta i jego okolic uczestniczyło w
widowisku poświęconym pamięci Jana
Pawła II. To już tradycja w naszej
szkole, od sześciu lat uczniowie i
nauczyciele przygotowują program, w
którym starają się przypomnieć o
Wielkim Rodaku i Jego świadectwie
życia. To dowód wdzięczności młodego
pokolenia dla naszego papieża.

O godzinie 1900 hala przy ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy była już pełna.
Tym razem motywem przewodnim programu było ukazanie świętości życia papieża.

Uwagę przybyłych przykuły wizerunki świętych i błogosławionych, wyniesionych na
ołtarze przez Jana Pawła II, stanowiące kluczowy element dekoracji. Królował nad
nimi portret Ojca Świętego, tak niedawno beatyfikowanego przez Jego następcę. W
programie wykorzystaliśmy również prezentację multimedialną pełną zdjęć,
nawiązujących do różnych etapów życia i wydarzeń po śmierci papieża. Przygaszone
światła, zapalone świece nadały niepowtarzalnego charakteru atmosferze panującej
wśród uczestników spotkania.

Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej
możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło
Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni
wszystkim rodakom. Jan Paweł II

Staraliśmy się, aby program był bogaty w uniwersalne i ponadczasowe treści, tak aby
każdy widz odnalazł coś wartościowego dla siebie. Uczniowie przypomnieli sylwetkę
najwspanialszego z Polaków, który przez cały pontyfikat pełnił godnie swą służbę w
Stolicy Piotrowej, wspaniałego człowieka pełnego miłości i zrozumienia, niosącego
ludziom otuchę i nadzieję. Jakże ważne było ukazywanie przez Jana Pawła II świętości
jako „wysokiej miary życia chrześcijańskiego”, dostępnej dla każdego człowieka.
Miłość, prawda i piękno to wartości, bez których życie staje się puste i traci sens. To
Jan Paweł II z wielką wytrwałością i przekonaniem, dając przykład własnym życiem,
przeciwstawiał tzw. ”gwiazdom mediów” i innym fałszywym autorytetom prawdziwe
wzory do naśladowania, które za sprawą naszego papieża zostały wyniesione do
chwały ołtarzy. Chcieliśmy, aby ta tematyka skłoniła do refleksji nad życiem, nad
kondycją współczesnego człowieka i jego losem.

Szczególną rolę w programie
odegrała muzyka. Znakomite
aranżacje utworów,
oryginalne wykonanie,
zachwycające głosy,
porywające partie chóru
nadały widowisku
niepowtarzalny charakter.
Nie mogło zabraknąć
„Barki”, ukochanej pieśni
Jana Pawła II, z którą nigdy
się nie rozstawał.
Wielu uczestników spotkania nie kryło wzruszenia.

Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze.
Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi.
Jan Paweł II

Program przygotowali nauczyciele: Jolanta Tomczyk, Urszula Tomala – Kujat,
Mariola Kuźma, Maria Lenart, Anna Woźnica, Aldona Omen – Wrzesińska,
Mirosława Koperska i Jolanta Ścisłowska. Pan dyrektor Dariusz Sańpruch serdecznie
podziękował organizatorom i młodym artystom za niezapomnianą ucztę duchową. Na
zakończenie wszyscy udali się na kremówki.
Maria Lenart
fot. (em), zbiory prywatne, źródła internetowe

Poszerzamy wiedzę...

Teatr i kino! Wycieczka
maturzystów do Radomia.

Unia Europejska
Jerzy Buzek 14 lipca 2009 roku został
wybrany
na
przewodniczącego
parlamentu Europejskiego. Swój urząd
sprawował 2 i pół roku. O jego
sukcesie zdecydowało 555 na 644
oddanych ważnych głosów. Był
pierwszym przewodniczącym, który
reprezentował grono nowych członków
Unii. W swoim przemówieniu
programowym zobowiązywał się m.in.
działać na rzecz europejskiej wspólnoty
energetycznej, promować demokrację i obronę praw człowieka, wzmacniać
współpracę z sąsiadami UE na wschodzie i południu Europy, przygotować
Parlament Europejski do odgrywania większej roli po wejściu w życie Traktatu
lizbońskiego.
Zadania, które wynikają z pełnienia tej funkcji to przede wszystkim organizowanie
pracy Parlamentu i przewodniczenie debatom plenarnym, utrzymywanie stałych
kontaktów z przewodniczącym Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, krajem
aktualnie przewodniczącym UE, reprezentowanie Parlamentu Europejskiego
podczas wizyt zagranicznych.
Zanim Jerzy Buzek objął tę funkcję w 2004 roku został europosłem, uzyskując
najlepszy wynik w kraju. Wkrótce pełnił urząd wiceprzewodniczącego
Europejskiego Forum Energetycznego, reprezentował Parlament Europejski w
wyborach na Ukrainie, był posłem sprawozdawcą europejskiego Planu
Strategicznego w dziedzinie Technologii Energetycznych, w latach 2004-2009 był
członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. To nie wszystkie zadania i funkcje, jakie
pełnił, a jego zaangażowanie i kompetencje zostały wielokrotnie docenione.

SKEM

(ah)

Nasz wyjazd do
Radomia z pewnością należy
zaliczyć do udanych!
Mieliśmy okazję poczuć się
prawdziwymi koneserami sztuki
podczas spektaklu
przygotowanego specjalnie dla
młodzieży szkolnej przez
artystów z Krakowa. Makbet w
wykonaniu profesjonalistów wywarł na nas duże wrażenie.
Kostiumy, prosta dekoracja i znakomita gra aktorska! Czegóż trzeba więcej?

Fot. S. J.

Po atrakcjach teatralnych wybraliśmy się do kina na
wyjątkowy film – W ciemności w reżyserii Agnieszki
Holland. Niecodziennym doświadczeniem było dla nas
zetknięcie się z okupacyjną rzeczywistością Lwowa i
wydarzeniami związanymi z trudnym losem ludności
żydowskiej walczącej o przetrwanie i zachowanie
człowieczeństwa.
Film
znakomitej
reżyserki
dotyka
także
wielu
problemów,
które
dotyczą każdego z nas. Mówi o naszych
możliwościach i ograniczeniach, o jasnych i
ciemnych
zakamarkach
ludzkiej
duszy.
Potwierdza, iż Tyle wiemy o sobie, ile nas
sprawdzono.
Szczególnie poruszyły nas kreacje aktorskie: Roberta Więckiewicza (Leopold Socha),
Julii Kijowskiej (Chaja), Benno FÜrmanna (Mundek Margulies), Agnieszki Grochowskiej
(Klara Keller), Marii Schrader i Herberta Knaupa (Chigierowie). To film, który z
pewnością warto zobaczyć, dlatego nie streszczamy dokładnie jego fabuły.
Prestiżowego Oscara w prawdzie nie otrzymał, ale kto powiedział, że Akademia Filmowa
jest jakąś wyrocznią? Dla nas na pewno nie!
(em)
fot. Filmweb

Poczytać – dobra rzecz!

Zapraszam na spotkanie z
fotografią
Robert Doisneau
(ur. 14 kwietnia 1912 w Gentilly,
zm. 1kwietnia 1994 w Montrouge)
– francuski fotograf, jeden z
głównych przedstawicieli nurtu
francuskiej fotografii
humanistycznej.

Jacek Piekara jest autorem książki, która opowiada o
dwóch zagadkach sługi Świętego Oficjum- Mordimera
Madderdina. Pierwsza z nich mówi o spokojnym
miasteczku, w którym dochodzi do serii brutalnych
morderstw młodych kobiet. Ludzie są przerażeni a
inkwizytorzy bezradni. W końcu dochodzi do pewnego
przełomu w śledztwie…
Druga historia dotyczy architektów, rywalizujących ze sobą. Niestety jeden z nich
postępuje nieuczciwie. W jaki sposób? Dowiedzcie się sami. Obydwie historie są bardzo
ciekawe i interesujące. Gorąco polecam.
Marta Michalak kl. 2e
Apokalipsa to
wyśmienitego
opowieści
temat końca
dziwnie
tornad. Ludzie
imieniu, ale
kilkanaście osób
Strażnikami są
Później zaczynają
dziwne, ale i

powieść napisana przez
pisarza Deana Koontza. W tej
poznajemy wizję autora na
świata. Najpierw zaczyna się od
pachnącego deszczu i nagłych
nie chcą nazywać rzeczy po
wiedzą, co ich czeka. Jedynie
wie, jak ocalić część populacji.
m.in. Molly Sloan i jej mąż.
się dziać rzeczy nie tylko
straszne.

Robert Doisneau zapisał się
w historii fotografii jako klasyk
czarno-białego reportażu. Jego
najbardziej znane zdjęcie, Kiss by
the Hotel de Ville pochodzi z 1950 roku.

Sądzę, że warto bliżej poznać tego artystę. Jego wspaniałe fotografie
budzą we mnie nostalgię...
Nie można się oprzeć
ich magii...

Od kiedy
przeczytałam tę książkę, myślę
o poruszanych
tam zagadnieniach. Uważam,
że są bardzo
interesujące. Mój ulubiony
fragment to wyjście Molly na deszcz w towarzystwie kojotów. Zaintrygował mnie również
rozdział końcowy, którego nie mogę zdradzić.
Moim zdaniem ta książka warta jest polecenia. Zachęcam szczególnie wielbicieli horrorów
i kryminałów.
Milena Kołodziejczyk kl.2e
(em), źródła internetowe

Wielkanoc
Święta, podczas których radosne Alleluja! zwiastuje zwycięstwo, jakie Chrystus
odniósł nad śmiercią. Tryumf życia, nadziei i wiary w to, że człowiek nie jest sam, nawet,
jeśli nagle zapada ciemność i zdaje się, że wszystko skończone…
22 i 23 marca odbyły się w naszej
szkole Rekolekcje Wielkanocne,
których zasadniczym celem było
przygotowanie nas do zbliżających
się Świąt Wielkiej Nocy. W tym
roku,
harmonogram
spotkań
obejmował przede wszystkim dwie
prelekcje o. Grzegorza, który w
bardzo przystępny dla młodego
słuchacza
sposób
przybliżył
problematykę zbliżających się Świąt i związanych z tym zagadnień religijnych, moralnych
i etycznych. Nowoczesna forma będąca połączeniem prezentacji multimedialnej, wykładu i
monodramy wzbudziła prawdziwe zainteresowanie zgromadzonych na Hali Sportowej
uczniów i nauczycieli. Tematyka związana z negatywnymi postawami ludzkimi, we
współczesnym świecie nastawionym przede wszystkim na konsumpcjonizm, z
pominięciem wartości prawdziwych i ściśle związanych z naszą wiarą – sprawiła, że
zbliżające się Święta stały się okazją do chwili refleksji nad własnym życiem, jego celem,
ideałami. Atrakcyjna forma przekazu z całą siłą uświadomiła nam, jak daleko w
codziennym życiu odchodzimy od tego, co jest w nim wartością największą – od Boga i
drugiego człowieka…

wysiłku przynosi nam rzecz bezcenną – prawdziwą bliskość z Bogiem oraz poczucie
wolności i bezpieczeństwa. Przesłanie płynące z tego krótkiego spektaklu wzbogaciła
przykuwająca uwagę dekoracja, której centralny punkt stanowił krzyż otoczony różnymi
ludzkimi grzechami – od tych najbardziej powszechnych, codziennych, po najcięższe i
najpoważniejsze.
Dwa dni szkolnych spotkań rekolekcyjnych, przyniosły nam, tak odmienną od codziennej
wrzawy - ciszę i zadumę. Nie tylko nad rolą i znaczeniem Świąt Wielkanocnych w naszym
życiu – przede wszystkim nad tym, jakie jest na co dzień nasze życie, dokąd zmierzamy w
tym ciągłym biegu i jak to zrobić, by w natłoku zwykłych ludzkich spraw i problemów nie
utracić wiary, nadziei i miłości.
K. Frączak-Bartuszek
Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami –
tyle już Alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy
jak na koślawej fujarce żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.

Pierwszy dzień szkolnych rekolekcji zakończyliśmy uroczystą Mszą Świętą, celebrowaną
tego dnia w intencji p. Jarosława Mydłowskiego – naszego Drogiego Nauczyciela,
Wychowawcy i Przyjaciela, o którym pamięć i wspomnienie pozostaną na zawsze w
murach naszej szkoły i sercach jej uczniów i pracowników. Naszych sercach…

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski –
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

Piątkowe spotkanie wzbogacił występ uczniów naszej szkoły, najliczniej
reprezentowanych przez klasę I A LO  , którzy pod opieką i kierownictwem s. Katarzyny
przygotowali spektakl związany tematycznie z problematyką rekolekcji. Pokazali nam, jak
młodzi ludzie, często nie do końca świadomie, podczas codziennych, zwykłych zajęć
oddalają się od Boga i wartości, które powinny być dla nas wszystkich tak cenne. Łamanie
kolejnych przykazań Dekalogu odbywa się w przypadku młodzieży często pod wpływem
chwili, impulsu, czasem w wyniku presji kolegów czy koleżanek. Zmiana
dotychczasowego trybu życia, powrót do źródeł naszej duchowości, religijności – bywa
bardzo trudne, jak zerwanie sieci, która ciasno opina całe nasze ciało, ale podjęcie tego

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku
sumienia wywróci podszewkę –
serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.

fot. S. J.

Ks. J. Twardowski

Co oznacza moje imię?

Podpatrzone w sieci

Artur - imię męskie, którego pochodzenie jest trudne do
wyjaśnienia. Podstawę tego imienia mogą stanowić
celtyckie słowa: ardo s – niedźwiedź, ard – stary,
wysoki, szlachetny lub art. – kamień, Arnthor „Thor – orzeł” – przydomek
skandynawskiego boga Thora ewentualnie starorzymski przydomek Artorius. Imię
to nosił bohater cyklu opowieści o rycerzach Okrągłego Stołu.

Edward – imię męskie, które składa się ze staroangielskich
elementów ead – majątek, bogactwo, szczęście oraz weard –
stróż, opiekun, pan, co miało oznaczać stróż, opiekun
majątku.

Beata – imię żeńskie pochodzące z języka łacińskiego, pierwotnie przydomek w
formie męskiej Beatus i żeńskiej Beata, który pochodzi od przymiotnika beatus, co
oznacza „uszczęśliwiony, bogaty, wspaniały, szczęśliwy”.
[(ah) na podst. J.Grzeń, Słownik imion,
Warszawa 2002]

Redakcja Szkolnego Halo życzy miłej lektury i dobrej zabawy
Redaktorzy numeru 5/2011/2012
Foto: J. M., E. M., S.J., zbiory prywatne, źródła internetowe

