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Szkolne Halo 
 

 
 

Z niebieskich najrańszą piosnek 
Ledwie zadzwonił skowronek, 
Najrańszy kwiatek pierwiosnek 
Błysnął ze złotych obsłonek. 
 

 (Adam Mickiewicz) 

Nareszcie Wiosna! 
Za oknami zrobiło się słonecznie i ciepło, 

coraz głośniej i częściej słychać śpiew ptaków. 

Wyższa temperatura i budząca się do życia 

przyroda sprawiają, że i nam przybywa energii, 

optymizmu i radości życia.  

Za nami Święta Wielkanocne, które w tradycji chrześcijańskiej 

łączą się z przejściem ze śmierci do życia, dzięki doskonałej 

i niewinnej ofierze Jezusa, zabitego dla nas i przez nas na hańbiącym 

krzyżu... Symbolika Wielkiej Nocy niesie ze sobą również przesłanie 

dotyczące radosnego "Alleluja!", napełniające nas nową, żywa wiarą 

i poczuciem nadziei.  

Okres wielkanocny w naszej szkole to czas, kiedy 

przygotowujemy uroczystą Wieczornicę poświęconą pamięci św. Jana 

Pawła II - wielkiego Polaka, wspaniałego Człowieka i wybitnego 

Papieża.  Tak było i w tym roku, gdy już po raz dwunasty, w Niedzielę 

Palmową, zagościli w murach naszej szkoły ci wszyscy, którzy razem 

z nami zapragnęli wziąć udział w tej niezwykle ważnej uroczystości 

i wspólnie wspominać i pielęgnować pamięć o Janie Pawle II, aby na 

nowo wzbudzić w sobie te wszystkie ideały i wartości, które nasz 

wielki Rodak realizował całym swoim życiem.   Tegoroczny program 

artystyczny połączył ze sobą najważniejsze wydarzenia związane 

z naszą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością: 1050 rocznicą 

chrztu Polski, rok bieżący ogłoszony Rokiem Miłosierdzia Bożego oraz 

Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu odbędą się w naszym kraju. 

Uroczystość zachwyciła wszystkich przybyłych Gości, wprawiając nas 

w prawdziwie świąteczny nastrój. Piękna dekoracja nawiązująca do 

motywów przewodnich, poruszające teksty, niezwykła, idealnie 

dopełniająca całość muzyka - wywarły na nas ogromne wrażenie. 

Z całą pewnością Dyrekcji naszej szkoły, nauczycielom 
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przygotowującym program, a przede wszystkim uczniom naszego 

gimnazjum i liceum należą się wyrazy uznania za propagowanie tak 

cennych wartości w tak wysokiej artystycznie formie. Mamy nadzieję - 

która wcale nie jest związana z przepysznymi kremówkami, jakimi 

częstowani są co roku wszyscy uczestnicy i goście :) - że zwyczaj 

organizowania Wieczornicy na zawsze już wpisze się w chlubną 

tradycję Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy. 

Za nami Święta, Wieczornica - same przyjemne rzeczy 

i wydarzenia. Przed nami  równie piękny, ale trudny okres. Już za 

chwilę uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum przystąpią do 

egzaminu, a zaraz potem - zaczną się matury... Przed  nimi wszystkimi 

ważne egzaminy, otwierające drogę do dalszego kształcenia 

i spełniania swoich życiowych marzeń.  

Będziemy za Was trzymać kciuki, życząc wszystkiego, co 

najlepsze!!!      

 

Redakcja Szkolnego Halo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARTO PAMIETAĆ 

 
Katyń 1940. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały... 

 Trudna ta nasza historia. Pełna 

tragicznych wydarzeń, dramatów 

dotykających nie tylko poszczególnych 

ludzi, ale cały nasz naród. Rzucających 

się głębokim cieniem daleko 

w przyszłość... 

II wojna światowa z pewnością 

była takim właśnie traumatycznym 

okresem w dziejach naszego państwa. 

Jedną z najtragiczniejszych jej kart są 

natomiast niewątpliwie wydarzenia, które rozegrały się w wiosną 

1940 roku i określane są dziś mianem zbrodni katyńskiej. 

To niezwykle mroczna część naszej historii. W ciągu kilku 

zaledwie tygodni - od kwietnia do maja członkowie radzieckiej NKWD 

wymordowali z zimną krwią co najmniej 21 768 obywateli polskich - 

oficerów, podoficerów szeregowych wojska, Policji Państwowej, 

Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej, 

naukowców, lekarzy, inżynierów, nauczycieli i urzędników 

państwowych. Uwięzionych w wyniku agresji ZSRR na ziemie polskie 

we wrześniu 1939 roku, a potem - z pogwałceniem wszelkich 

międzynarodowych praw, bestialsko pomordowanych w leśnej głuszy, 

w ciemnych piwnicach ubeckich katowni. Zabitych strzałem w tył 

głowy i skazanych przez rosyjskich katów na zapomnienie.  

Powrzucanych do zbiorowych mogił - dołów wykopanych pośród 

leśnych ostępów, które na zawsze miały ukryć ślady tej nieludzkiej 

zbrodni. 
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Świat dowiedział się jednak o tej tragedii stosunkowo szybko, 

na jej ślad trafiły bowiem już w 1943 roku wojska niemieckie, które 

zajęły tereny obejmujące swym zasięgiem bezimienne mogiły. W celu 

wyjaśnienia sprawy i zidentyfikowania ofiar powołano 

międzynarodową komisję złożoną ze specjalistów, która dokonała 

ekshumacji i na podstawie przeprowadzonych badań orzekła 

jednoznacznie, iż ofiary zostały zamordowane wiosną 1940 roku - 

czyli w czasie, gdy tereny te pozostawały pod wyłącznym wpływem 

wojsk rosyjskich. Rząd ZSRR jednak, wbrew faktom i dowodom 

zaprzeczył tym oskarżeniom, wypierając się popełnionej zbrodni.  

Dramat pomordowanych Polaków i ich żyjących tyle lat 

w niepewności i lęku 

rodzin, nie zakończył się 

niestety wraz 

z ustaleniem faktów 

i ujawnieniem prawdy 

o tej ohydnej zbrodni. 

Wręcz przeciwnie ... 

wskutek politycznych 

układów 

i międzynarodowych 

interesów, wydarzenia 

określane dziś mianem 

zbrodni katyńskiej zostały 

spętane siecią kłamstw, 

a wspominanie tych 

wydarzeń i ofiar - przez 

całe dziesięciolecia było  

surowo zabronione. Ten historyczny fakt nazwany kłamstwem 

katyńskim  bolał równie mocno, a może jeszcze mocniej niż zbrodnia 

z 1940 roku. Była jednocześnie dowodem ciągłego zniewolenia 

Polaków, jeszcze długie lata po zakończeniu II wojny światowej. 

Najbardziej dramatycznym tego wyrazem był niewątpliwie  

wstrząsający akt protestu przeciw przemilczaniu zbrodni katyńskiej, 

jaki uczynił 21 marca 1980 roku Walenty Badylak, emerytowany 

piekarz i żołnierz AK - który na Rynku Głównym w Krakowie dokonał 

w ramach sprzeciwu samospalenia... 

Dzisiaj znamy już chyba cała prawdę. Wskutek odtajnienia akt 

wiemy, kto i kiedy wydał wyrok, kim byli ludzie, którzy go wykonali. 

Nikt jednak nie został za tę zbrodnię osądzony, nikogo nawet nie 

postawiono w akt oskarżenia... dlatego to właśnie  my, żyjący 76 lat 

później, w wolnej już Polsce,  jesteśmy odpowiedzialni za to, by pamięć 

o tej tragedii już nigdy nie została zapomniana... (KFB) 
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Klasy pierwsze gimnazjum 

na spektaklu „Romeo i Julia” 

W dniu 8 marca udaliśmy się do Radomia, gdzie 

w sali koncertowej 

Urzędu Miasta 

mieliśmy okazję 

obejrzeć przepiękny 

spektakl „Romeo 

i Julia” w wykonaniu 

Teatru Nowego ze 

Słupska. W główne role  

wcielili się 

utalentowani młodzi 

aktorzy- Igor Chmielnik i Marta Marianna Gortych, a całość 

wyreżyserował Bogusław Semotiuk.  

„Romeo i Julia” to jeden 

z najbardziej znanych 

dramatów Wiliama 

Szekspira. Tę poruszającą 

i zarazem tragiczną historię 

dwojga młodych ludzi, 

którym na drodze 

do szczęścia stanęły waśnie 

rodowe, zna z pewnością 

każdy z nas.  

Spektakl, choć w swej wymowie dramatyczny, nie został 

pozbawiony humoru, co szczególnie przypadło do gustu młodej 

widowni. Nieco 

roztrzepana Julia i 

melancholijny 

Romeo rozbawiali 

nas niemal do łez, by 

zaraz potem 

wzruszać heroiczną 

walką o młodzieńcze 

uczucie. Na 

szczególną uwagę 

zasługują zatem 

kreacje głównych 

bohaterów uwikłanych w „tragiczny konflikt”- konieczność wyboru 

pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami: głęboką i prawdziwą 

miłością oraz respektowaniem woli rodziców. 

Wyraziste sceny, kostiumy, świetne pojedynki na szpady, scena 

balu maskowego u Capulettich oraz pieśni wykonywane przez chór- to 

tylko niektóre z mocnych stron przedstawienia, które przybliżyło 

młodym widzom piękno Szekspirowskiego Teatru oraz ukazało 

ponadczasowość dzieła jakim jest „Romeo i Julia”. 

 
Wychowawcy klas pierwszych 

https://www.facebook.com/marta.gortych/about
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„Młodzież zapobiega pożarom” 
 

Dnia 15 marca 2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP 
w Grójcu odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej organizowany był w trzech 
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne, w których startowali laureaci eliminacji gminnych. 
Łącznie w rywalizacji wzięło udział 35 uczestników.  

 

 

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Dominika Andryka 
z klasy 3d oraz Zofia Kosatka z klasy 1b gimnazjum. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż Dominika Andryka zajęła drugie miejsce 
w kategorii gimnazjów w powiecie grójeckim, a Zofia Kosatka- 
czwarte. 
 

 
 
Konkurs w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci 
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego.  
 
Dziewczętom z naszego gimnazjum gratulujemy i życzymy sukcesów 
w kolejnych edycjach konkursu.                                                                                      
(red.) 
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Konkurs Recytatorski organizowany przez Towarzystwo 

Kultury Teatralnej cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy. Każdego roku 

bierze w nim udział liczne grono recytatorów, zdobywając nagrody 

i wyróżnienia na różnych szczeblach.  

 

 

Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości na 

kulturę słowa i zapoznanie młodzieży z najcenniejszymi dziełami 

literatury polskiej.  

 

W tym roku w eliminacjach brało udział 14 uczniów 

z gimnazjum i liceum. Recytatorzy popisywali się deklamacją 

wierszy poetów polskich, a licealiści dodatkowo fragmentów prozy. 

Najlepsi z nich to Jan Sadowski z kl. 2a, Martyna Ruta z kl. 3a 

gimnazjum oraz Iwona Różańska z kl. II B liceum. To oni 

reprezentowali naszą szkołę podczas eliminacji powiatowych, które 

odbyły się 31 marca 2016 r. Warto podkreślić, że występy naszych 

uczniów zdobyły uznanie i wszyscy zostali zakwalifikowani do 

udziału w Koncercie Laureatów. 
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BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI… 

 

 

 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Mogielnicy już  po raz dwunasty przygotowali wieczornicę 

poświęconą pamięci Świętego Jana 

Pawła II. Wieczorem 20 marca w hali 

sportowej zgromadzili się wszyscy, dla 

których pamięć o papieżu Polaku jest 

ciągle żywa. Swoją obecnością zaszczycili 

nas: Burmistrz Gminy i Miasta 

Mogielnica- p. doktor Sławomir 

Chmielewski, proboszcz parafii św. 

Floriana w Mogielnicy- ks. prałat Henryk 

Trzaskowski, radni Rady Miejskiej w 

Mogielnicy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 

szkół, rodzice oraz uczniowie naszej 

szkoły, a także 

licznie przybyli 

mieszkańcy gminy 

i miasta 

Mogielnica. 

Tegoroczne 

wydarzenie było 

wyjątkowe ze 

względu na trzy 

szczególnie ważne 

w tym roku 

wydarzenia: 1050-

tą rocznicę Chrztu Polski, Rok Miłosierdzia oraz Światowe Dni 

Młodzieży. Do tych właśnie wydarzeń nawiązywał przygotowany 

program artystyczny. Tłem dla występów młodzieży była niezwykle 

wymowna dekoracja: krzyż, chrzcielnica, obraz Chrystusa 

Miłosiernego i górujący nad sceną portret Ojca Świętego- to tylko 

niektóre elementy, 

wśród których rozgrywał 

się spektakl. Uczniowie 

popisali się świetnym 

przygotowaniem, 

doskonałą recytacją oraz 

niezwykle sugestywnym 

odegraniem scen. 

Podczas uroczystości 

pojawiły się też 

fragmenty filmów 

wykorzystane w prezentacji multimedialnej, dzięki czemu widzowie 

mieli wrażenie, że papież jest ciągle obecny i zwraca się do każdego 

z nas. 
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Program był bogaty w uniwersalne i ponadczasowe treści dzięki 

czemu wieczornica była niezwykłym przeżyciem duchowym dla 

wszystkich zgromadzonych. Szczególną rolę odegrała muzyka: 

przepiękne aranżacje, oryginalne wykonanie, porywające partie 

chóru. Wszystko to nadało wystąpieniu niepowtarzalny charakter. 

 

 

 

 

Program artystyczny został 

przygotowany dzięki wsparciu 

Dyrekcji Szkoły: pani Dyrektor 

Jolanty Tomczyk, pani Dyrektor 

Anny Łukaszczyk i pani Dyrektor 

Urszuli Tomali-Kujat przez 

nauczycieli: p. Marię Lenart, p. 

Annę Woźnicę, p. Beatę Kotlarz, 

p. Lidię Kosatkę, p. Jolantę 

Pawłowską, p. Agnieszkę 

Łagodę, p. Dorotę Krynicką, p. 

Grażynę Rogalską, p. Aldonę 

Omen-Wrzesińską, p. Iwonę 

Chmielewską, p. Mariolę Kuźmę 

oraz p. Agnieszkę Kłujszo-

Juścikowską. (red)   
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WARTO PRZECZYTAĆ 

 

Harlan Coben „Tylko jedno spojrzenie” 
 

Czy jedna fotografia może zrujnować 

komuś życie? Takie pytanie widnieje 

na okładce książki, a odpowiedź na 

nie wcale nie jest jednoznaczna. 

Fotografia, którą przypadkowo 

otrzymuje Grace Lawson razem 

z wakacyjnymi zdjęciami swojej 

rodziny, jest na tyle niezwykła, że 

bohaterka postanawia zrobić 

wszystko, by odkryć jej tajemnice. 

Pytania się mnożą, a odpowiedzi na 

nie coraz bardziej zaskakują Grace, 

która popada też w coraz większe 

tarapaty. Komu zależy, aby wydarzenia sprzed lat nigdy nie 

ujrzały światła dziennego? Jaki ma to związek z mężem Grace 

i z nią samą? Komu bohaterka może zaufać? I wreszcie, czy 

uda jej się dotrzeć do prawdy? 

Świat powieści wciąga, buduje napięcie i chęć dotarcia do 

prawdy, która jak zwykle okazuje się dziwniejsza niż fikcja.  

Harlan Coben to jeden z bardziej znanych współczesnych 

twórców powieści sensacyjnych. Słynie z precyzyjnego 

konstruowania intryg i stopniowania napięcia. Zagadki 

pojawiają się niemal na każdej stronie, co sprawia, że jego 

utwory czyta się z zapartym tchem. 

 

Dan Brown „ Zwodniczy punkt” 
 

Sensacja na najwyższym poziomie. Tak w skrócie można 

określić tę książkę. 

Bohaterowie powieści poruszają 

się w świecie wielkiej polityki 

i wielkich interesów, gdzie 

stawka jest bardzo wysoka, 

a gracze bezwzględni. Czy można 

posunąć się do mistyfikacji, by 

zapewnić wygraną w wyborach? 

Oszukać cały świat? Zmylić 

światowej sławy naukowców?  

Bohaterka, Rachel Sexton, 

przekona się, że są ludzie dla 

których nie liczy się nic, oprócz 

ich celu. Komu zależy na 

wygranej prezydenta? Dlaczego 

ojciec Rachel tak bardzo chce zlikwidować NASA- słynną 

amerykańską agencję kosmiczną? Czy odkryty przez NASA 

meteoryt naprawdę zawiera ślady życia pozaziemskiego? 

Rachel spróbuje znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania, 

a pomaga jej w tym słynny oceanograf Mike Tolland. Misterna 

intryga prowadzi do zaskakującego zakończenia, którego nie 

domyśli się nawet najbardziej przenikliwy czytelnik. Książka 

pełna jest zaskakujących wydarzeń, a bohaterowie zmuszeni 

do ucieczki przed bezlitosnymi komandosami-zabójcami, 

coraz bardziej zbliżają się do odkrycia prawdy.   

(red.) 
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WARTO OBEJRZEĆ 

Zjawa  
Tytuł filmu może być nieco  mylący, 

kojarzy nam się bowiem raczej 

z wampirami i zombi w rolach 

głównych, tymczasem ta produkcja 

z taką rzeczywistością fantastyczną 

nie ma właściwie nic wspólnego - 

wręcz przeciwnie, bowiem jej 

scenariusz powstał na podstawie 

autentycznych wydarzeń, jakie na 

początku XIX wieku rozegrały się na 

terenie dzisiejszej Montany i Dakoty 

Południowej. Wówczas to Hugh 

Glass, amerykański traper i człowiek 

pogranicza, zaatakowany przez 

niedźwiedzia grizzly i porzucony przez towarzyszy, przemierzył 

samotnie ponad 300 kilometrów, by wrócić do domu i dokonać zemsty 

na nielojalnych przyjaciołach. 

 Film Alejandro Inarritu nawiązuje do tej prawdziwej historii 

w sposób bezpośredni. Jego bohater  -  w tej roli niezwykle 

sugestywny Leonardo DiCaprio, który w niczym nie przypomina tu 

pamiętanego przez wielu z nas Jacka Dawsona z kultowego już 

Titanica - wskutek ataku niedźwiedzia, a potem postawy towarzyszy, 

zmaga się z okrutną przyrodą, morderczymi warunkami otaczającego 

go świata i żywiołami, za sprawą których jego droga powrotna 

przypomina wędrówkę przez lodowe piekło. Przede wszystkim jednak 

walczy ze słabością własnego, poranionego ciała, które 

zmasakrowane, obolałe, opuchnięte i gnijące od nieopatrzonych ran 

staje się przeciwnikiem niezwykle trudnym do pokonania... 

 Realizm oglądanych scen, 

które w zdecydowanej 

większości rozgrywają się na 

dzikich, zaśnieżonych terenach, 

ogromnych, bezkresnych 

przestrzeniach wynika nie tylko 

z fantastycznej gry aktorskiej 

DiCaprio - widz momentami ma 

wrażenie, jakby zimno wiejące z 

ekranu przenikało go  na wylot, a lodowata woda mroziła stopy do 

szpiku kości - ale również z faktu, iż realizatorzy filmu postawili na 

autentyczność i zdjęcia kręcone były w naturalnych plenerach 

Ameryki Północnej, Kanady i Argentyny.  

Wystarczającą zachętą do obejrzenia filmu Zjawa wydaję się być 

obsypanie go nagrodami na najważniejszych filmowych festiwalach 

i uhonorowanie trzema Złotymi Globami, pięcioma nagrodami BAFTA 

oraz Oskarami za  najlepszą reżyserię, grę aktorską i zdjęcia. Warto 

jednak zobaczyć ten film również ze względu na przepiękne zdjęcia 

ukazujące potęgę przyrody i fascynujące surowym urokiem plenery. 

Najciekawszym jednak motywem jest tu wiadomość, iż oglądamy 

historię inspirowaną autentycznymi wydarzeniami, które pokazują, 

jak niezwykła siła tkwi w człowieku, jak wiele jest w stanie pokonać, 

wytrzymać i znieść, byle osiągnąć wyznaczony cel.  

 Przed Hugh Glassem mordercza wędrówka przez ośnieżone 

i skute lodem przestrzenie; warto wziąć w niej udział, chociażby po to, 

by dowiedzieć się czy siła ducha i determinacja człowieka 

postawionego w sytuacji ekstremalnie trudnej wystarczą, by pokonać 

nie tylko skrajnie niebezpieczny, dziki świat, ale również własny ból 

i cierpienie.   
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Bogowie Egiptu  

to film, którego głównym celem jest dostarczenie widzowi rozrywki. 

Akcja rozgrywająca się wczasach 

starożytnego Egiptu przenosi nas do 

rzeczywistości, o której wiemy raczej 

niewiele. Mitologia grecka i rzymska 

są nam znane dość dobrze - chociażby 

ze szkoły - natomiast wierzenia 

Egipcjan raczej nie. Oczywiście, film 

nie jest żadną wykładnią mitologii 

egipskiej, to produkcja fantasy, 

nastawiona na dobrą zabawę, ale 

jednak do tej tematyki mocno 

nawiązuje. Oto bowiem Set ( w tej roli 

Gerard Butler, znany nam jako 

nieustraszony Leonidas z filmu 300)  

bezwzględny i okrutny bóg ciemności, 

przejmuje tron zabijając swego brata Ozyrysa i oślepiając jego syna 

i następcę - Horusa.  Zdobytą władzę sprawuje w sposób bezwzględny, 

a w wyniku jego rządów kraj nad Nilem pogrąża się w chaosie, ludzie 

zaś stają się niewolnikami. Nie ma dla nich żadnej nadziei, nikt 

bowiem ze śmiertelników nie jest w stanie przeciwstawić się 

bezwzględnemu i potężnemu Setowi. 

Wiara jednak czyni cuda... podobnie jak miłość. Za namową 

ukochanej Zayi, drobny złodziejaszek Bek, wbrew swoim 

przekonaniom, postanawia odzyskać wyłupione oczy Horusa 

i dopomóc mu w ten sposób w odzyskaniu władzy. Władzy, która 

przywróci ład, sprawiedliwości pokój w potężnym egipskim imperium. 

I tak właśnie zaczyna się pełna magii przygoda zwykłego śmiertelnika, 

który ramię w ramię z okaleczonym bogiem pragnie ocalić swój świat. 

Wkrótce okaże się również, że ta walka przybierze dla Beka wymiar 

bardzo osobisty, bowiem na szali położone zostanie nie tylko jego 

życie, ale przede wszystkim ukochanej dziewczyny.  

Film, który można oglądać również w formacie 3D, to 

niezwykle barwne widowisko, pełne niesamowitych przygód i efektów 

specjalnych. Szybka, dynamiczna akcja, ciekawe rozwiązania graficzne 

i wartościowe przesłanie to z pewnością atuty tej produkcji. Nie tylko 

dostarczy nam dobrej rozrywki, ale także pozwoli zbliżyć się do 

tematyki związanej z życiem i wierzeniami starożytnych Egipcjan. 

Może dzięki temu stanie się bodźcem do zdobycia rzetelnej wiedzy 

z zakresu poruszanej tematyki? Do poszukania informacji o cywilizacji, 

której imponujące  osiągnięcia możemy podziwiać do dnia 

dzisiejszego, a którą tak mało i słabo znamy?  

Bek wspólnie z egipskim bogiem Horusem stanie do walki 

o wolność i sprawiedliwość. Czy jako zwykły śmiertelnik będzie dla 

Horusa towarzyszem walki, czy jedynie narzędziem do osiągnięcia 

celu? Gdzie w świecie wielkiej władzy jest miejsce na lojalność 

i uczciwość? Dokąd mogą  zaprowadzić człowieka wiara i miłość? Co 

tak naprawdę jest w życiu - ludzi i bogów - wartością najważniejszą? 

Warto obejrzeć ten film, aby przekonać się, jak jego twórcy 

odpowiadają 

na te pytania. 

I może nawet 

odpowiedzieć 

na nie sobie 

samemu...   

 

(red.)
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KONCERT JERZEGO MAMCARZA 
 

 
 

     We wtorek 5 kwietnia na 

godzinie wychowawczej na 

uczniów naszej szkoły czekała 

niespodzianka- koncert Jerzego 

Mamcarza, poety, kompozytora, 

pieśniarza, autora piosenek, 

gitarzysty i satyryka. 

     Jerzy Mamcarz to postać 

niezwykła- pieśniarz, kompozytor 

i poeta, który od lat ulega 

fascynacji piosenką literacką. 

W programach łączy nastrojową poezję z satyrą. Wykonuje recitale 

w pełni autorskie, jak również sięga po twórczość współczesnych 

polskich poetów. Podczas koncertu u nas w szkole mieliśmy okazję 

usłyszeć aranżacje utworów takich poetów jak Czesław Miłosz, 

Zbigniew Herbert czy ksiądz Jan 

Twardowski oraz autorskie teksty 

Jerzego Mamcarza. Pieśniarz tworzy 

także kalambury, aforyzmy, sentencje, 

dzięki czemu występ był ciekawy i nie 

nużył. Słynne anegdotyki 

i pieszczotliwie nazwane przez artystę 

„krótkie mieszkanka” rozbawiały 

publiczność lub skłaniały do refleksji. 

Koncert był bowiem poświęcony 

ważnym zagadnieniom profilaktyki 

uzależnień.  Mogliśmy w nim 

uczestniczyć dzięki uprzejmości pana 

Burmistrza Sławomira Chmielewskiego, 

który sfinansował koncert ze środków 

Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. (red.) 


