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Szkolne Halo

Kurtyna w górę!
Cel uświęca środki
Współczesna sztuka francuska

Występ grupy teatralnej MAHABRA, podobnie jak w zeszłym roku, okazał się wielkim
wydarzeniem Szkoda, że nie wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli w nim
uczestniczyć

To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie...

Joanna Kulmowa Po co jest teatr

Madlen – Magdalena Boba

Antoin e – Małgorzata Wiśnik

Premiera miała miejsce 26 maja 2011 roku w sali budynku OSP W Mogielnicy. Zostali na
nią zaproszeni: dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy oraz uczniowie klas licealnych
i trzecich gimnazjum.

Mahabra ze swoją opiekunką p. S. Janicką

Arlette – Paulina Latosiak

Joanna Kujat – kelnerka, pokojówka

Sztuka przygotowana przez grupę różniła się od wystawionego w ubiegłym roku
„Świętoszka”. Wówczas uczniowie zmierzyli się z klasyczną komedią, teraz postawili na
wątek sensacyjno- kryminalny. Bohaterkami dramatu są kobiety, które, realizując swoje
marzenia, nie cofną się przed niczym. Romans, zbrodnia, morderstwo, pieniądze to słowa klucze tego przedstawienia.

Widz musi się porządnie skoncentrować na tym, by pilnować głównego wątku, tak wiele w
tej sztuce nagłych zwrotów akcji. Musi z uwagą śledzić poczynania Madlen, Arlette, Jaklin
i innych, gdyż wtedy zrozumie kto, z kim i dlaczego. Kto jest dobry, a kto zły? Kto knuje
intrygi i kto pada ich ofiarą? Kto zwycięży w tym pojedynku o duży majątek? Wszyscy,
którzy obejrzą nasze przedstawienie poznają na te pytania odpowiedzi.

Jakline – Izabela Bogdan, Ewelina Sobczak – sekretarka

Występ poprzedzony był długimi przygotowaniami: dopasowanie do potrzeb grupy
scenariusza, przydział ról, scenografia, stroje i próby, których odbyło się wiele zajmują
sporo czasu. Jednak jesteśmy dumne, że udało nam się po raz kolejny zrealizować nasze
marzenia i wystąpić dla Was. Żadna chwila nie wydaje się nam stracona, każda była
świetną zabawą dla nas i mamy nadzieję także dla Was.
S. J.
Ilona Maciejewska – pani porucznik, Patrycja Sołtysiak – spadkobierczyni

KONKURS PIEŚNI
SAKRALNEJ W NOWYM MIEŚCIE
Grupa wokalna złożona z
uczennic naszej szkoły wzięła udział
KONKURSIE PIEŚNI SAKRALNEJ
zorganizowanym z okazji obchodów Honorackiego Dnia Młodzieży w Nowym
Mieście. 29 maja okazał się

W kategorii solistów doceniono
Aleksandrę Matysiak –
maturzystka zajęła drugie miejsce!
Brawo! Gratulacje!
Jak co roku, grupę naszych
artystów przygotowała pani
Mariola Kuźma przy współpracy
pani Agnieszki KłujszoJuścikowskiej.

niezwykle ponurym dniem –

A.

było zimno, deszczowo. Na
szczęście chłodna aura nie
zepsuła dobrego humoru
uczestników imprezy. ZSO
reprezentowały: Aleksandra
Matysiak, Karolina Felisiak,
Paulina Wangryn,
Magdalena Boba (LO), Kasia Szymaniak, Joanna Gaworska, Katarzyna Kozdra,
Karolina Brodzik, Natalia
Wasiak i Kamila
Macierzyńska (Gimnazjum).
Występ naszych dziewcząt
został przyjęty z wielkim
entuzjazmem. Szkoda, że
jedynie publiczność doceniła
wykonanie utworu Błogosław
Duszo Moja Pana!

Kłujszo-Juścikowska

Początkowo

Warto pamiętać!
Redakcja Szkolnego Halo postanowiła przypomnieć sylwetkę patrona
szkoły Jana Kilińskiego
JAN KILIŃSKI
(krótka biografia)
Jan Kiliński urodził się w grudniu
1760 roku w Trzemesznie w Wielkopolsce,
jako syn szewca. Mając 16 lat stracił ojca.
Jego przygotowaniem do zawodu
szewskiego zajął się brat Baltazar.
Po opanowaniu rzemiosła w wieku
20 lat przeniósł się do Warszawy, gdzie po
kilku latach pracy zyskał opinię
doskonałego rzemieślnika. Znany był w
tym okresie z układania dowcipnych
wierszyków, dużego poczucia humoru
i galanterii wobec dam. Wkrótce też poznał

ściśle

związany z lewicą powstańczą
brał udział w przeprowadzaniu
aresztowań zdrajców ojczyzny.
Z

czasem,

myśląc

zwierzchnictwie

o
nad

insurekcją w Warszawie i na
Mazowszu,

przeszedł

na

pozycje umiarkowane.
Wkrótce, naczelnik powstania – Tadeusz Kościuszko, mianował go pułkownikiem
milicji Księstwa Mazowieckiego. Kiliński uformował pułk, mundurując go i zbrojąc
niemal z własnych funduszy. Nie chcąc być pułkownikiem tylko z nazwy, zaczął się
intensywnie szkolić w sztuce wojskowej, przygotowując się w ten sposób do dalszych
walk. Z gorliwością i zapałem dowodził pułkiem dając dowody waleczności i męstwa.
Podczas oblężenia Warszawy przez armię pruską dzielnie odpierał ataki
nieprzyjaciela. Został dwukrotnie ranny. Po klęsce pod Maciejowicami i wzięciu do
niewoli T. Kościuszki, nowy naczelnik Tomasz Wawrzecki wysłał go w rodzinne strony do
Poznania, aby tam rozpoczął powstanie.
Tymczasem

Mariannę Rucińską i poślubił ją. Dzięki

Kiliński dostał się w ręce

wzrastającemu autorytetowi i popularności

Prusaków, którzy wydali

wśród mieszczan, został wybrany do Rady

go władzom carskim.

Miejskiej. Miał wtedy 31 lat.

Wraz z innymi

Tragiczne wydarzenia, które stały

powstańcami-patriotami

się udziałem Rzeczpospolitej spowodowały, że po drugim rozbiorze Polski włączył się w

został wywieziony do

przygotowania do powstania.

Petersburga i osadzony w

W dniach 17-18 kwietnia 1794 r. odegrał pierwszorzędną rolę jako organizator

Twierdzy

udziału mieszkańców stolicy w walce, która doprowadziła do opuszczenia Warszawy przez
garnizon rosyjski. Następnego dnia wszedł w skład pierwszego rządu powstańczego –
Rady Zastępczej Tymczasowej, jako jedyny przedstawiciel rzemiosła, a później Rady
Najwyższej Narodowej.

Pietropawłowskiej, gdzie przebywał 2 lata i gdzie zaczął pisać swoje pamiętniki.
Zwolniony z więzienia osiadł w Wilnie, zabierając z Warszawy żonę, dwie córki i dwóch
synów. Tu założył ponownie warsztat szewski.

Niebawem przystąpił do tajnego stowarzyszenia, które miało na celu wysyłanie
młodzieży do powstających we Włoszech Legionów Polskich pod dowództwem gen. J.

DZIEŃ SZKOŁY – ŚWIĘTO PATRONA ZSO – JANA KILIŃSKIEGO
17 CZERWCA ‘2011

Henryka Dąbrowskiego. Ta działalność była przyczyną
ponownego aresztowania i osadzenia w petersburskim
więzieniu, gdzie poddano go przesłuchaniom. Został jednak

W ramach obchodów Dnia Szkoły i Święta Patrona proponujemy

uniewinniony i powrócił do Wilna.

następujące atrakcje:

Po kilku latach przeniósł się do Warszawy, gdzie
musiał ciężko pracować, by oddać długi zaciągnięte na
budowę domu i organizację 20. regimentu piechoty.
W czasach Księstwa Warszawskiego ponownie był
W 1811 roku zmarła jego pierwsza żona. Kiliński
ożenił się powtórnie z Anastazją Jasińską, z którą przeżył ostatnie lata swego życia.
Wciąż aktywny w czasach odwrotu

obrony stolicy. Do ataku jednak nie doszło.
Austriaków

i

Rosjan.

W

tym

 WIZERUNEK JANA KILIŃSKIEGO – konkurs plastyczny.
poetycki z życia szkoły.

rzemieślników i przygotowywał się do
zatrzymany

multimedialną promującą naszą szkołę.
 STROFY O SZKOLE, NAUCZYCIELACH I UCZNIACH – konkurs

Napoleona z Rosji znów zebrał parę tysięcy

był

sylwetce Jana Kilińskiego
 MOJA SZKOŁA MA KLASĘ! – konkurs na prezentację

radnym miejskim.

Dwukrotnie

 PRZESZŁOŚĆ TO JEST DZIŚ... – uroczysty apel poświęcony

 KONKURS WIEDZY O LEKTURACH DLA KLAS III GIMNAZJUM.

przez

 SZKOŁA W OBIEKTYWIE – wystawa fotograficzna.

okresie

ponownie zaczął pisać swoje wspomnienia,

 JAN KILIŃSKI – PATRON NASZEJ SZKOŁY – gazetki.

które ukazały się dopiero pod koniec XIX

 SPORTOWCY! NA START! – zajęcia sportowe.

wieku.

 WYSTAWA PRAC PANI ELŻBIETY NOWAK.
Za zasługi dla ojczyzny otrzymał

dożywotnio wojskową emeryturę. Zmarł
28 stycznia

1819

Pochowany

roku

został

mając
pod

59

Zgłoszenia do konkursów przyjmują Wychowawcy klas.

lat.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!!!

kościołem

powązkowskim.

ORGANIZATORZY

Red.

2011-06-05

Kompleks Sportowy uważamy za otwarty

W uroczystym otwarciu kompleksu sportowego mieliśmy...
swoje „pięć minut”

Reprezentowaliśmy naszą szkołę w czarnych koszulkach

Pan Dyrektor Dariusz Sańpruch małżonką,
pani Dyrektor Urszula Tomala-Kujat, pani Dyrektor Jolanta Tomczyk oraz
mieszkańcy gminy obecni na uroczystej inauguracji kompleksu.

Poczet Sztandarowy ZSO... dzielny mimo upału

Dyrektor Witold Ścisłowski otrzymał z rąk Burmistrza G. i M. symboliczny
klucz do kompleksu sportowego.
Żar lał się z nieba
Nasi jednak
uśmiechnięci jak
zawsze

W towarzystwie
nauczycieli
kibicowaliśmy
młodszym
kolegom

Wypad w Góry Stołowe i wizyta w Pradze

Szczeliniec Wielki – Rezerwat Przyrody Nieożywionej

Wspólna fota na Hradczanach

Pod opieką p. Dyrektor Jolanty Tomczyk, p. Dyrektor
Urszuli Tomali-Kujat, p. Beaty Kotlarz i p. Pawła Pajewskiego

Panorama miasta

Chwila odpoczynku

Co warto obejrzeć...
Oglądałeś ten film? My tak i... bardzo się nam spodobał A co się dziwisz?

Słodka Gienia (która czuje się Eugenią) w towarzystwie przyjaciela Brata Zdrówko

Pachnący Bracia – Czereśnia i Wiśnia
(em)

Nasze spotkanie z Janem Kilińskim
Wycieczka szlakiem zabytków warszawskiego Starego Miasta

To my – klasa 1c, d, e gimnazjum oraz klasa I B LO

W poniedziałkowe przedpołudnie
(13.06.11.) postanowiliśmy
pospacerować po warszawskiej
Starówce i sfotografować się przed
pomnikiem patrona naszej szkoły Jana
Kilińskiego. Przez cały czas
towarzyszyła nam wspaniała pogoda i
dobry humor. Wydało się, że już
dawno nie zaglądaliśmy w wiele
zabytkowych miejsc Wyprawa
okazała się miłą podróżą
sentymentalną
W Bazylice archikatedralnej św. Jana
Chrzciciela w Warszawie

A to nasze kierowniczki: p. E. Mydłowska,
p. D. Janicka, p. A. Woźnica na dziedzińcu zamkowym
(em)

Co oznacza moje imię?
Kamil – imię męskie pochodzące od rzymskiego przydomka Camillus
(Casmillus), który powstał od wyrazu pospolitego camillus oznaczającego
szlachetnie urodzonego chłopca, z czasem także pomocnika kapłana.
Katarzyna – imię żeńskie pochodzące od greckiego przymiotnika katharós,
co oznacza czysty, niepokalany, bez skazy prawy. W Polsce pojawiło się za
pośrednictwem łaciny – Catharina. Katarzyna to spolszczona forma
łacińska.

Jarosław – imię męskie złożone z dwóch członów: Jaro -, co znaczyło
surowy, ostry oraz – sław, czyli sława.
Sylwiusz – imię męskie pochodzenia łacińskiego. Jego pierwotne znaczenie
wywodzi się od łacińskiego przymiotnika silvius czyli leśny. Żeńskim
odpowiednikiem tego imienia jest Sylwia.
[J.Grzeń, Słownik imion, Warszawa 2002]

(ah)

Zespół powstał w 1979 roku w Opolu. Dwa
lata później, jeszcze jako instrumentalny
kwartet, TSA (Marek Kapłon, Stefan Machel,
Janusz Niekrasz, Andrzej Nowak) z miażdżącą
przewagą wygrało w Festiwal w Jarocinie by
zaraz potem, na „Pop Session” zadebiutować z Markiem Piekarczykiem w
składzie. Lata 1981 - 1983 to okres niezaprzeczalnego prymatu TSA na
polskim rynku - grali wtedy po kilkaset koncertów rocznie, wywołując
prawdziwą histerię. W okresie tym sprzedano setki tysięcy egzemplarzy ich
płyt, które weszły do kanonu polskiej muzyki rockowej.
W latach 1987 - 1989 zespół występował w rock-operze „Jesus Christ
Superstar” w której główną rolę zagrał Marek
Piekarczyk (Teatr Muzyczny w Gdyni),
a następnie zawiesił działalność.
5 maja 2001 roku TSA zagrało znowu w
klasycznym, składzie - Marek Kapłon (perkusja),
Stefan Machel (gitara), Janusz Niekrasz (bass),
Andrzej Nowak (gitara), Marek Piekarczyk
(śpiew). W kilka tygodni później kwintet
oficjalnie ogłosił wznowienie działalność i od
tego momentu systematycznie odzyskuje pozycję
sprzed lat. W kwietniu 2004
roku wydany został ich zupełnie
nowy album „Proceder”, który
okazał się jedną z najlepiej
sprzedających się płyt
rockowych w Polsce. Nieco
później po raz pierwszy na
kompaktach ukazały się ich
legendarne już albumy - „TSA czerwony”, „Rock’n’Roll”,
„Spunk”, obie wersje „Heavy Metal World” oraz CD „1981” zawierający
nagrania koncertowe z radiowych archiwów. Na rynku dostępne jest także
DVD z archiwaliami z lat 80-tych - m.in. słynny koncert w Teatrze STU.
Od powrotu na scenę w oryginalnym składzie zespół TSA wystąpił na
ponad 130 koncertach w kraju a także w sąsiednich Czechach oraz za
oceanem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
J.M. na podstawie www.tsa.com.pl

Podpatrzone w sieci
Zgadnij, co to za miejsce?
Zgadnij, kto to jest? Kogo przedstawia karykatura?

Słonecznych,
zdrowych i
bezpiecznych
wakacji!!!

Czekamy na odpowiedzi

Już za kilka dni... wolne!
Mamy nadzieję, że otrzymacie upragnione świadectwa
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy wspaniałych wakacji!!!
Wypoczywajcie i nabierajcie sił!!! Uważajcie na siebie, bo nigdy nie
wiadomo, jakie niespodzianki czekają za kolejnym zakrętem!
Redakcja Szkolnego Halo

