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O jesieni, jesieni... 

Niech się wszystko odnowi, odmieni.... 

O jesieni, jesieni, jesieni ..... 

Niech się nocą do głębi przeźrocza 

nowe gwiazdy urodzą czy stoczą, 

niech się spełni, co się nie odstanie, 

choćby krzywda, choćby ból bez miary, 

niesłychane dla serca ofiary, 

gniew czy miłość, życie czy skonanie, 

niech się tylko coś prędko odmieni. 

O jesieni!... jesieni! ... jesieni! 

 

Ja chcę burzy, żeby we mnie z siłą 

znowu serce gorzało i biło, 

żeby życie uniosło mnie całą 

i jak trzcinę w objęciu łamało! 

Nie trzymajcie, nie wchodźcie mi w drogę 

już się tyle rozprysło wędzideł ... 

Ja chcę szczęścia i bólu, i skrzydeł 

i tak dłużej nie mogę, nie mogę! 

Niech się wszystko odnowi, odmieni! ... 

O jesieni! ... jesieni! ... jesieni. 

Kazimiera Iłłakowiczówna 

 

 

 



Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w 

sprawie ogłoszenia 2009 Rokiem Juliusza 

Słowackiego. W tym roku przypada 200. 

rocznica urodzin i 160. rocznica śmierci 

poety. 

 

UCHWAŁA SEJMU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Juliusza 

Słowackiego (M.P. z dnia 15 stycznia 2009 r.) 

 

 W roku 2009 przypada 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego, a zarazem 160. 

rocznica jego śmierci. Naszym obowiązkiem jest uczcić i przypomnieć jednego z 

najwybitniejszych w polskich dziejach poetę. 

 

Poezja Juliusza Słowackiego pozostaje i pozostanie jednym z najważniejszych dokonań 

polskiej literatury. Jego twórczość to najwyższej próby romantyzm o wymiarze 

europejskim. Jest to literatura otwarta na świat i inne kultury, ale nieuciekająca od tematów 

lokalnych, łącząca polską kulturę i historię z kręgiem antycznej cywilizacji greckiej, pełna 

fantastyki i wizjonerstwa. Słowacki to poeta przeżywający polskość w sposób najgłębszy, 

niewahający się pokazać rozterek i dramatów temu 

towarzyszących. Jego utwory były duchową inspiracją dla wielu 

pokoleń Polaków walczących o odrodzenie Państwa Polskiego. 

 

Niech Rok Słowackiego stanie się okazją do przypomnienia 

zasług, twórczości i postaci wielkiego polskiego twórcy 

romantycznego, jednego z tych, którym Polska zawdzięcza 

przetrwanie duchowe i narodowe pod zaborami. Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2009 Rokiem Juliusza 

Słowackiego.                                                           herb Leliwa 

Juliusz Słowacki urodził się 4 września 

1809 roku w Krzemieńcu, zmarł 3 

kwietnia 1849 roku w Paryżu. 

Dworek Juliusza Słowackiego  

w Krzemieńcu 

 

 

Uliczka w Pornic w Pay de Retz (Bretania, Francja), gdzie 

Juliusz Słowacki spędził wakacje 

 w 1843 i 1844 roku. 

 

  

Zamek nad zatoką  

 w Pornic.   

 

Według legend był to  

Zamek Sinobrodego.   

 

Jedna z „rysunkowych” fascynacji Juliusza 

Słowackiego 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leliwa_(herb_szlachecki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/4_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1809
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzemieniec_(miasto)
http://pl.wikipedia.org/wiki/3_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/3_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1849
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC


W tym paryskim domu poeta spędził ostatnie 7 lat życia,  

tu zmarł 3 kwietnia 1849 roku. 

 

 

Profil poety w brązie, detal  

z paryskiego nagrobka poety. 

 

 

Grób Juliusza Słowackiego na Montmartre, projektu 

przyjaciela poety, malarza Charles'a Pétiniaud-Dubos  

Zdjęcie z czerwca 2006 r.  

 

 

 

Portret poety z 1831 

roku, pędzla Tytusa 

Byczkowskiego 

 

 

 

               Matka poety – Salomea 

 

3 kwietnia 2009 r. minęła 160. rocznica 

śmierci Juliusza Słowackiego. 28 czerwca 

1927 r. jego prochy zostały złożone w 

Krypcie Wieszczów na Wawelu w 

Krakowie. 

Testament mój (fragment) 

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, 

Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny, 

Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami  

A jak gdyby tu szczęście było - idę smętny. 

 

Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica 

Ani dla mojej lutni, ani dla imienia: - 

Imię moje tak przeszło jak błyskawica 

I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. 

 

Lecz wy coście mnie znali, w podaniach przekażcie, 

Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 

A póki okręt walczył siedziałem na maszcie, 

A gdy tonął - z okrętem poszedłem pod wodę... 

(...) 

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, 

Co mi żywemu na nic... tylko czoło zdobi: 

Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, 

Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przerobi. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1831


Maturzyści w trasie... Podróż ku Kresom 

Swoją wycieczkę zaplanowaliśmy na 8-9 października. To był świetny pomysł!!! 

Pogoda nie zawiodła – towarzyszyło nam piękne słońce 

               Pierwszym przystankiem podczas 

wyprawy maturzystów był Liw.  

To niezwykłe miejsce zachwyciło nas pięknym krajobrazem i spokojem. Gdyby nie to, że 

w planie mieliśmy dalsze atrakcje, z pewnością spędzilibyśmy tam kilka dni 

Zespół zamkowy w Liwie jest 

jednym z najciekawszych 

zabytków  na pograniczu 

podlasko-mazowieckim.  

Około 1429 r. książę warszawski 

Janusz I Starszy zbudował zamek 

murowany na sztucznej wyspie 

wśród bagien rzeki Liwiec, 

ówczesnej granicy księstwa. 

            Muzeum – Zbrojownia zawiera bogate zbiory broni z XV – XX w., szczyci się 

także kolekcją portretu sarmackiego z XVII-XVIII w. oraz dużym zbiorem malarstwa  

i grafiki o tematyce batalistycznej, zawierającym dzieła m. in. Wojciecha i Jerzego 

Kossaków, Tadeusza Ajdukiewicza, Leona Kaplińskiego, Stefano Dell Belli,  

Eryka Dahlberga. Wystroju wnętrz dopełniają zabytkowe meble i tkaniny.  Maturzyści z 

zainteresowaniem przyglądali się ekspozycji broni i uważnie słuchali wykładu miłej pani 

przewodniczki. Niektórym spodobała się kolczuga - pancerz wynaleziony przez Celtów  

w II w. p.n.e., który składa się ze splecionych ze sobą stalowych kółek. 

 

           Jeszcze tego samego dnia zawędrowaliśmy do Ciechanowca. Wielu zastanawiało się 

nad tym, co ciekawego można zobaczyć Muzeum Rolnictwa... nuda... A jednak!!!  

W bramie malowniczej posiadłości powitał nas kustosz – pan Kazimierz Uszyński – z 

wiklinowym koszykiem pełnym tajemniczych kluczy Dowiedzieliśmy się, że dotarliśmy 

do zespołu pałacowo-parkowego z połowy XIX wieku (dawnej posiadłości rodziny 

Starzeńskich), odbudowanego ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969. Pan kustosz 

oprowadził wycieczkę po ośmiu działach muzeum: Etnograficznym, Historyczno-

Artystycznym, Budownictwa Wiejskiego (Skansen), Techniki Rolniczej, Historii Uprawy 

Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich i Muzeum 

Weterynarii.  

          Okazało się, że zbiory muzeum liczą ponad 27 000 eksponatów (w tym ponad 300 

maszyn i narzędzi rolniczych), które prezentowane są zwiedzającym w 39 ekspozycjach 

stałych. W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 44 zabytkowe obiekty 

architektury drewnianej (XVIII - pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z 

pełnym wyposażeniem wnętrz. Niektórzy z nas wpadli w zachwyt na widok  zabudowań 

jakby wyjętych z kart powieści Władysława Reymonta „Chłopi”. 

         Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od wizyty w bardzo nowoczesnym Muzeum 

Przyrodniczo-Leśnym w Białowieży. To najstarsze  muzeum w polskich parkach 

narodowych i równocześnie najstarsze, czynne muzeum województwa podlaskiego. Jego 

tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych 

kolekcji naukowych i rzadkich okazów. Siedzibą Muzeum Przyrodniczo-Leśnego 

Białowieskiego Parku Narodowego jest nowoczesny budynek, w którym w sposób 

innowacyjny i atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, 



botaniki, historycznego użytkowania 

Puszczy. Szczególnie silnie akcentowane są 

procesy ekologiczne charakterystyczne dla 

Białowieskiego Parku Narodowego.  

             Być w Białowieży i nie zobaczyć 

żubra? To się nie zdarza Prosto z Muzeum 

udaliśmy się z przewodnikiem do Rezerwatu 

Pokazowego Żubrów. Nie ma co ukrywać – 

zwierzęta wywarły na nas duże wrażenie! W 

rezerwacie, w warunkach zbliżonych do 

naturalnych, eksponowane są oprócz 

żubrów, koniki polskie typu tarpana, łosie, 

jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka 

żubra z bydłem domowym) i wilki. 

Niezwykle spodobała się nam ta atrakcja 

turystyczna. 

         Ostatnim miejscem na trasie naszej 

podróży była Święta Góra Grabarka. To 

miejsce – położone na południu 

Białostocczyzny, niedaleko Siemiatycz, w 

Puszczy Mielnickiej -  jest najbardziej 

znanym w Polsce prawosławnym 

sanktuarium.  

         Święta Góra jest znana z licznych 

cudów, które tu się dokonały. 

Najgłośniejszy, zbiorowy, miał miejsce w 1710 roku, kiedy ocalenie znaleźli na niej ci, 

którzy przybyli na Górę podczas epidemii cholery, która w okolicy zabijała tysiące ludzi.  

W 1947 roku na Grabarce założono, istniejący do dziś, 

monaster św. Św. Marty i Marii. Po wojnie był to 

pierwszy żeński prawosławny monaster w nowych 

granicach Rzeczypospolitej. Obok drewnianej cerkwi 

Spasa wybudowano i wyświęcono w 1956 roku 

cerkiew Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych 

Pocieszycielki.  

        Trzeba przyznać, że chociaż wycieczka trwała 

tylko dwa dni, dostarczyła nam wielu atrakcji. Tylko 

kilkoro z nas miało wcześniej okazję odwiedzić te strony i poznać kulturę tego niezwykle 

pięknego regionu Polski. Dodatkowym atutem wyprawy było to, że mogliśmy zażyć dużo 

ruchu na świeżym powietrzu  

 

 

 

 

 

 

 

 

W Ciechanowcu 



Chwila z poezją...  

 

  Volubilis 
                       Nikt już nie słyszy płaczu 
                       W murach domu Orfeusza. 
                       Nie zaraziły swym chłodem 
                       Łzy wielkiej trwogi 
                       Dusz błąkających się 
                       Po wybrzeża Atlantyku. 
                       Subur zaniósł w zapomnienie 
                       Ostatnie historie nieszczęśliwych miłości. 
  
                      Widok na wyblakły świat... 
                      Z Domu Prac Herkulesa 
                      Rozchodzi się w prastarym eterze 
                      Echo płaczu dziecięcego 
                      Wóz nereidy  Amfitryty 
                      Pogubił swe koła 
                      W podróży słonecznego żaru. 
                      Co chce powiedzieć Diana? 

Rayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO NAUCZYCIELI 

 

W dniu święta naszych Pedagogów i innych pracowników szkoły 

młodzież gimnazjum i liceum przygotowała wesołą 

niespodziankę – program artystyczny w wydaniu kabaretowym 

Nie trzeba chyba dodawać, że ten niecodzienny występ spodobał 

się publiczności zgromadzonej na spotkaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze szczególnym uznaniem spotkało się brawurowe wykonanie 

piosenek w wykonaniu dziewcząt i chłopców. 

Wszystkiego najlepszego!!!  

 



Okiem starszej pani nauczycielki… 

 

           Badania socjologiczne dowodzą, że mniej 

więcej połowa Polaków nie czyta książek. 

Czytający natomiast skupiają swoje 

zainteresowania głównie na literaturze rozrywkowej.  

           A jak wygląda sytuacja w naszej szkole? Co czyta młodzież? Czy w 

ogóle coś czyta? 

Z moich obserwacji i rozmów przeprowadzonych z uczniami wynika, że 

młodzi ludzie prawie nie interesują się literaturą Czytają, ale tylko 

fragmentarycznie,  lektury, które omawiają na lekcjach języka polskiego. 

O, zgrozo!!! Młodzież, jak się okazuje, jest pochłonięta życiem towarzyskim, 

prowadzeniem rozmów „o niczym” na tzw. gadu-gadu itp.  

          To smutne, że czytanie kojarzy się uczniom tylko z przykrym 

szkolnym obowiązkiem i nie mają ochoty sięgnąć po jakąś  lekturę z 

literatury polskiej czy obcej, chociaż z czystej ciekawości. Książka to wróg 

(tak jak nauczyciel, który namawia do czytania, który wydaje się młodym 

ludziom w naszej szkole strasznym nudziarzem). 

No bo komu chciałoby się tak posiedzieć z książką w ręku i marnować swój 

cenny czas na jakieś tam dyrdymały, nad którymi mozolą się pisarze, 

poeci. Autorom chociaż płacą za pisanie, a czytanie w dzisiejszych czasach 

zupełnie się nie opłaca! No właśnie, nie opłaca! Uczniowi teraz wszystko, 

co robi, musi się opłacać!!! Inaczej jaki jest sens męczenia się i wysilania, 

już i tak osłabionego przez siedzeniem przed komputerem, wzroku? 

Zdobycie wiedzy na jakiś temat, obserwacja ludzkich zachowań w różnych 

życiowych sytuacjach, badanie i poznawanie ich przyczyn i skutków, 

możliwość analizy psychologicznej, wysnucia własnych wniosków młodych 

ludzi nie zajmuje. A kogo to obchodzi, to nie jest ciekawe, kto chciałby nad 

tym wszystkim się głowić? Trudno w dzisiejszych czasach wytłumaczyć 

młodzieży, że książka jest czymś wartościowym, a czytanie wzbogaca 

osobowość człowieka. Młodzi XXI wieku nie chcą, czy może nie potrafią, 

tego zrozumieć, docenić... Nie dostrzegają tego, że to właśnie dzięki 

literaturze ich rozmowy nabiorą głębszego wymiaru, a oni sami staną się 

bardziej interesującymi, intrygującymi ludźmi. Współczesny świat 

proponuje tylko marne zamienniki, które nie zmuszają do myślenia. 

Przykład? Programy telewizyjne pełne są bezsensownych komedii, łatwych 

w odbiorze audycji dla masowego odbiorcy (jak się trafi coś ambitniejszego, 

zawsze można zmienić kanał). Obecnie młodzież jest przekonana o własnej 

wartości, wyjątkowości, mądrości, bogatej wiedzy o życiu... Skąd się bierze 

to przekonanie?  

         Tiaaa... Zebrało się babie na wykłady – ktoś „mądrze” zauważy  

Może i się zebrało, ale żal mi czasów, kiedy uczniowie wypożyczali książki z 

biblioteki, bo słyszeli, że ciekawa, czy kiedy wymieniali się wzajemnie 

różnymi lekturami (już w podniszczonych okładkach), bo każdy chciał je 

przeczytać. 

        Owszem, są w naszej szkole uczniowie, którzy lubią literaturę, czytają 

nawet poezję (co bardzo rzadko się zdarza). To dobrze, jednak jest ich 

niezmiernie mało. Ktoś pewnie powie: No ale są i tym się ciesz, marudo! 

Świata nie zmienisz, nie wysilaj się, bo Ci okulary spadną! 

Racja, czego ja właściwie się czepiam?  

Jak się nie ma, co się lubi, to lubi, co się ma. Prawda?  

                          Pani nauczycielka 

Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, w jaki sposób zainteresowań młode pokolenie do 

czytania, zapraszam do dialogu na łamach naszej gazetki Pozdrawiam. 
 



Na młodzieżowym forum czytelniczym znalazłam nazwiska autorów, po 

których utwory sięgają zainteresowani licealiści: 

 
1. H. Sienkiewicz 

2. J. Chmielewska 

3. M. Musierowicz 

4. L. M. Montgomery 

5. F. Dostojewski 

6. R. Ludlum 
7. K. Siesicka 

8. M. Bułhakow 

9. A. MacLean 

10. S. King 

11. G. Masterton 
12. W. Wharton 

13. B. Prus  

14. William Szekspir  

15. Marta Fox  

16. Helen Fielding  

17. Candace Bushnell  
18. Paulo Coelho 

19. Jane Austen 

20. Andrzej Sapkowski,  

21. Aghata Christie, 

22. Andrzej Pilipiuk, 
23. Stephenie Meyer 

Co Wy na to? Może dopiszecie czyjeś nazwisko do tej listy?  

 

 

 

 

 

 

 

W muzycznej podróży z Bluesmobile 

      W grudniu odwiedzili nas artyści z Krakowa - zespół Bluesmobile.  

W koncercie uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum. Pan 

Jacek Chruściński, grający na gitarze basowej, podzielił się z nami swoją 

wiedzą na temat skutków  stosowania przez młodych ludzi narkotyków. 

Gitarzysta opowiedział o znajomych, którzy w porę nie potrafili zerwać z 

nałogiem i stracili życie...   

    Opowieść artysty wzbogaciły bluesowe utwory, wykonane w języku 

angielskim. 

    Miejmy nadzieję, że słowa p. J. Chruścińskiego dotarły do wszystkich i 

odniosły żądany skutek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespól BLUESMOBILE czynnie wspiera akcję 

 profilaktyki antynarkotykowej. 

Grając koncerty dla młodzieży szkolnej, muzycy propagują styl 

życia wolny od narkotyków, ostrzegają także przed zgubnym 

wpływem alkoholu. 

 

 



A tu zima akurat... chwycił mróz i śnieg już spadł... 
 
     Ledwie zaczęliśmy naukę, a tu już... zima  
Za nami kilka miesięcy nauki, próbne egzaminy maturalne, 
wycieczki, akademie, grypa...  A co przed nami? Święta, bal 
sylwestrowy, postanowienia noworoczne, karnawał, Studniówka i 
ferie zimowe. O pozostałych sprawach nikt jeszcze nie myśli  
Wszystko ma swój czas i porę... 
 

 
 

Pada śnieg, prószy śnieg,  

wszędzie go nawiało.  
Dachy białe już są.  
Na ulicach biało. 

J. Czechowicz 

KOCHANI CZYTELNICY! 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  

zespół redakcyjny Szkolnego Halo wraz z opiekunami życzy 

wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły 

wiele ciepła, zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, a także 

zwykłej ludzkiej życzliwości 

Zatrzymajmy się na chwilę – przyjrzyjmy się ludziom i światu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny numeru: 

 
 

Karolina Mydłowska II A  

Kinga Fetraś III A 

Joanna Jackowska III A 

Piotr Cuprjak  III A  
   

 

Opiekunowie:  

p. K. Frączak, p. A. Haraśna, p. S. Janicka, p. B. Kotlarz, p. M. Lenart,  

p. E. Mydłowska, p. J. Ścisłowska 

 


