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Gazetka ZSO im. J. Kilińskiego w Mogielnicy 
Numer 1/2016/2017 
wrzesień -  grudzień 

 

Szkolne Halo 

Listopad i początek grudnia to trudny czas. Nie tylko dlatego, że 

pogoda nas nie rozpieszcza (te szare chmury, jesienny chłód 

i zimna mżawka...), ale również dlatego, że rok szkolny trwa 

w pełni. A to oznacza kartkówki, klasówki, pytanie... Ocen 

w dziennikach coraz więcej i nie zawsze spełniają one nasze 

oczekiwania.  

 Na szczęście, w naszej szkole próbujemy jakoś tej 

jesiennej chandrze zapobiegać. Za nami dyskoteka otrzęsinowa, 

która dostarczyła nam wiele radości, śmiechu 

i zabawy. Liczne klasowe wycieczki nie tylko 

wzbogaciły naszą wiedzę, ale też dały odetchnąć 

od szkolnej dyscypliny i przyniosły fajną, mądrą 

rozrywkę.  

 W tych wszystkich wydarzeniach nowego 2016/17 roku 

szkolnego chcemy Wam towarzyszyć. Inspirować i zachęcać do 

szukania tego, co mądre, ciekawe, wartościowe. Podpowiadać, co 

dobre, wskazywać, co ważne. 

Za nami ponad trzy miesiące nauki. 

Dla jednych był to czas wytężonej pracy, dla 

innych - dopiero rozgrzewka :) Wszystkich 

Was w tej jesienny, ponury i pochmurny 

dzień serdecznie pozdrawiamy, zachęcając 

jednocześnie do wspólnej redakcji naszej 

gazetki.  
 
 

  Redakcja Szkolnego Halo 



2 | S t r o n a  
 

 
     Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy to szkoła o bogatej tradycji 
i historii, obchodząca w tym roku jubileusz 70- lecia swojego istnienia. 
Uroczystościom towarzyszyły liczne konkursy zorganizowane przez 
nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Uczniowie mogli 
wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami a przy okazji 
lepiej poznać szkołę, w której zdobywają wiedzę. Głównym celem 
konkursów było bowiem wzbudzenie w uczniach postawy 
współodpowiedzialności za wizerunek szkoły oraz zaprezentowanie 
twórczości szerokiemu gronu odbiorców zaproszonych na obchody 
jubileuszu. Nasi uczniowie mogli wziąć udział w następujących 
konkursach: 
 
Konkurs plastyczny „Szkoła w moich oczach” Organizatorki 
konkursu: p. Mariola Kuźma, p. Katarzyna Frączak- Bartuszek i p. Beata 
Kotlarz.  
 
Kategoria – Liceum Ogólnokształcące 
1. miejsce Małgorzata Kaczorek kl. IB 
2. miejsce Gabriela Gaworska kl. IC 
3. miejsce Karol Wrzosek kl. IA 
Kategoria – Gimnazjum 
1. miejsce Zofia Kosatka kl. 2b 
1. miejsce Patrycja Frączyk kl. 3d 
2. miejsce Karolina Biernat kl. 3d 
3. miejsce Anna Sułek kl. 2c 
 
 
 

Konkurs literacki „Moja szkoła” Organizatorki konkursu: p. Beata 
Kotlarz i p. Katarzyna Frączak- Bartuszek . 
Kategoria- Liceum Ogólnokształcące 
1. miejsce Natalia Kieszek kl. IC 
2. miejsce Mikołaj Dobrowolski kl. IIIC 
2. miejsce Patryk Sułek kl. IIIC 
3. miejsce Jakub Orlik kl. IIIC 
 
Kategoria – Gimnazjum 
1. miejsce Agata Senator kl. 3d 
2. miejsce Zofia Kosatka kl. 2b 
2. miejsce Weronika Szczałba kl. 1d 
3. miejsce Natalia Kulka kl. 1d 
 
 
 
 
Konkurs informatyczny zorganizowały p. Aldona Omen- Wrzesińska 
i p. Edyta Mydłowska.  
 
1. miejsce Natalia Kieszek kl. IC 
2. miejsce Paulina Podsiadlik i Monika Wangryn kl. IC 
3. miejsce Adam Kunda kl. IC 
wyróżnienie Denys Załucki kl. IC 
 
 
 
 

 GRATULUJEMY !!! 
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27 września 2016 roku 

w naszej szkole odbyła się 
ważna uroczystość– ślubowanie 
uczniów klas pierwszych 

Publicznego Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego 
w Mogielnicy. W obecności 
Dyrekcji Szkoły, całej 
społeczności uczniowskiej, 
oraz nauczycieli 
i wychowawców młodzież 
ślubowała dbać o honor 
i dobre imię szkoły, rzetelnie 
wypełniać obowiązki 
ucznia, otaczać szacunkiem 

nauczycieli i kolegów oraz przestrzegać zasad i norm godnego 
zachowania. 

 
Ślubowanie to ważna 
uroczystość w życiu 
społeczności naszej szkoły. 
To moment, w którym 
uczniowie klas pierwszych 
zostają przyjęci do grona 
uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Do tego 
dnia pierwszoklasiści 
przygotowują się już od 

pierwszego września, poznając szkołę, jej historię i tradycje.  
Podczas ślubowania przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 
zaprezentowali młodszym kolegom najważniejsze informacje o szkole, 
Sztandarze oraz patronie Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Janie 
Kilińskim. Poczet Sztandarowy naszej szkoły dokonał także uroczystej 
prezentacji Sztandaru.  

Po części oficjalnej głos zabrała pani Dyrektor, która skierowała do 
uczniów wiele miłych słów, życząc im sukcesów i wytrwałości w nauce.  
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WARTO PRZECZYTAĆ 

 
Tess Gerritsen „Dawca” 

to trzymający w napięciu thriller 

medyczny. Wszystko zaczyna się 

niewinnie dla doktor Abby Di Matteo, 

która jest stażystką na oddziale chirurgii 

szpitala w Bostonie. Kiedy w czasie 

dyżuru dowiaduje się, że serce 

przeznaczone dla umierającego 

siedemnastolatka ma zostać wszczepione 

poza kolejnością żonie wpływowego 

milionera, podejmuje decyzję, która 

zaważy na całej jej karierze a nawet 

życiu… Abby zaczyna stawiać 

niewygodne pytania, szuka informacji, 

mimo iż władze szpitala i inni lekarze nalegają, by zapomniała o całej 

sprawie. Doktor Di Matteo dowie się, skąd pochodzą organy do 

przeszczepów 

i dlaczego żaden szpital 

nic nie wie o pobraniu 

tych narządów. Zapłaci 

za to wysoką cenę. Kto 

okaże się jej 

przyjacielem, komu 

będzie mogła zaufać? 

W świecie powieści nic 

nie wydaje się być 

oczywiste, a prawda 

okaże się szokująca… 

 

Tess Gerritsen „Igrając z ogniem” 

podczas podróży do Włoch skrzypaczka, 

Julia Ansdell kupuje w antykwariacie nuty 

niezwykłego walca. Niezwykłego, bo jak 

się okaże, melodia ma niezwykły wpływ 

na córeczkę Julii. Bohaterka postanawia 

zbadać historię utworu, zaczyna szukać, 

zadawać pytania. Okazują się one 

niewygodne dla wielu wpływowych ludzi, 

ale Julia poznaje w końcu niezwykłą 

historię walca i jego autora, młodego 

żydowskiego skrzypka, którego marzenia 

o karierze i miłości zderzyły się z brutalną 

rzeczywistością rządów Mussoliniego. Czy 

muzyka może jednak kierować czyimś 

postępowaniem? Nawet ta, której historia naznaczona jest 

cierpieniem? W tę teorię nie wierzy nikt oprócz Julii, ale bohaterka 

uparcie dąży do poznania prawdy. Ta oczywiście okaże się być 

zaskakująca nawet dla Julii. 

    
(red.) 

Życie bez dorosłych - Niebo czy piekło? 
RECENZJA: "Gone: Zniknęli", Faza Pierwsza: Niepokój 

 
Autor: Michael Grant 
Data wydania: wrzesień 2009 r. 
Gatunek: Fantastyka 
Wiele młodych osób często zastanawia się jak mogłoby wyglądać życie 

bez dorosłych, zwykle obarczanych za „podcinanie skrzydeł” 

małolatom. Brak zakazów, nakazów, marudzenia. Tak według wielu 
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wyglądałby raj na ziemi.  Ale czy na pewno? Odpowiedź na to pytanie 

odnajdują bohaterowie powieści „Gone: Zniknęli” autorstwa Michaela 

Granta. Akcja rozgrywa się w 

Perdido Beach - niewielkim, 

nadmorskim miasteczku w stanie 

Kalifornia w Stanach 

Zjednoczonych. Jest to dosyć 

spokojne miejsce, ale w pewnym 

momencie, zaczynają się tam dziać 

bardzo dziwne rzeczy. Mianowicie 

dorośli i dzieci powyżej 

piętnastego roku życia, znikają bez 

śladu. Wszyscy, bez wyjątku. 

Zostają nastolatki, dzieci, 

niemowlęta. Nie działa Internet, 

telefony stają się zupełnie 

bezużyteczne, telewizja gaśnie. 

Dzieci pozostają same, bez 

dorosłych. Znikąd nie nadciąga pomoc. Bardzo przypadł mi do gustu 

fakt, że wszystko opisane jest oczyma nastolatków, którzy pozostają 

tak naprawdę sami. Nikt nie jest w stanie im pomóc. Teraz to oni stają 

się „dorosłymi”. Muszą opiekować się małymi dziećmi, które boją się 

każdego dnia spędzonego bez rodziców coraz bardziej. Ich zadaniem 

jest zapewnić im ochronę oraz bezpieczeństwo. To wcale nie jest 

proste, ale odważni i dojrzali są w stanie temu podołać. W trakcie 

czytania, bardzo prosto jest poczuć emocje towarzyszące bohaterom. 

Gdy natrafiają na kolejne problemy, momentami martwiłem się tak 

jakby dotyczyły one świata rzeczywistego, tego co mnie otacza. 

„Krzyki z małych gardeł, krzyki i drobne twarze, przepełnione 

strachem, błagalne spojrzenia.” 

Świat bez dorosłych daje szansę zaistnienia wszelkim łobuzom 

i osiłkom, którzy za nic mają respektowanie jakichkolwiek praw i 

którzy pragną władzy oraz posłuszeństwa, wręcz służalczego 

poddaństwa, ze strony słabszych jednostek. Sytuacja komplikuje się, 

kiedy na jaw wychodzi, że co niektórzy przejawiają niesamowite 

zdolności – rażenie palącym światłem bądź ogniem, teleportację, 

niespotykaną siłę czy umiejętności kamuflażu. Ale nie tylko w ludziach 

zachodzą zmiany. Świat zwierząt i ptaków również im ulega. Ewoluują 

w zaskakujący sposób. Stara kopalnia, leżąca zaś nieopodal Perdido 

Beach skrywa niewyobrażalne zło, które pragnie jednego – zabijać. 

Rozpoczyna się walka, nie tylko o przetrwanie, ale też o to, kto 

przejmie władzę w tym nowym, dziwnym i przede wszystkim 

przerażającym świecie. 

 

      Podsumowując- 

Pierwsza część serii 

„Gone” spisała się na 

medal. Wartka i ciekawa 

akcja sprawia, że 

książka bardzo szybko 

się czyta. Poleciłbym ją 

każdemu, kogo dopada 

monotonia, gdyż mimo że tytuł ma już trochę 

lat, swoją treścią nadal jest bardzo świeży. 

Każdemu kupującemu dałbym następującą 

radę: Przygotujcie portfele na kupno kolejnych 

części, gdyż trudno skończyć na pierwszej. 

 

Marcin Fetraś, klasa I A LO 

 

na zdjęciu- 
Michael Grant 
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WARTO OBEJRZEĆ 

Akcja filmu "Wołyń" rozpoczyna się 

wiosną 1939 roku w małej wiosce 

zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i 

Żydów. Zosia Głowacka ma 17 lat i jest 

zakochana w swoim rówieśniku, 

Ukraińcu Petrze. Ojciec postanawia 

jednak wydać ją za bogatego polskiego 

gospodarza Macieja Skibę, wdowca z 

dwójką dzieci. Wkrótce wybucha wojna i 

dotychczasowe życie wioski odmienia 

najpierw okupacja sowiecka, a później 

niemiecki atak na ZSRR. Zosia staje się 

świadkiem, a następnie uczestniczką 

tragicznych wydarzeń wywołanych 

wzrastającą falą ukraińskiego nacjonalizmu. Kulminacja ataków 

nadchodzi latem 1943 roku. Pośród morza nienawiści Zosia próbuje 

ocalić siebie i swoje dzieci.   

       Jakub Orlik III C 

Są takie filmy w historii naszej kinematografii, które obejrzeć 

po prostu trzeba. Nie zważając na to, że są trudne, bolesne i powodują 

dziwny skurcz w okolicy serca...  

Takim właśnie filmem jest bez wątpienia najnowsza produkcja 

Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Scenariusz powstał na kanwie 

opowiadań Stanisława Srokowskiego ze zbioru Nienawiść oraz 

wspomnień świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943–1944, których 

autentyczne przeżycia stały się inspiracją dla wielu filmowych scen, 

postaci i sytuacji.  

Osią główną wydarzeń przedstawionych w filmie są losy 17-

letniej Zosi Głowackiej. Młoda, śliczna dziewczyna z wołyńskiej wioski 

zamieszkanej przez 

Polaków, Ukraińców 

i Żydów, przeżywa właśnie 

swoją wielką, pierwszą 

miłość. Niestety, decyzja 

ojca o wydaniu jej za mąż 

za dużo starszego wdowca  

- sołtysa Macieja Skibę, 

burzy marzenia Zosi o poślubieniu Petra, przystojnego ukraińskiego 

chłopaka. Posłuszna rodzicom, wychodzi za mąż zgodnie z ich wolą, ale 

serce - nie sługa... 

Na losy Zosi nakładają się w filmie wydarzenia historyczne, 

związane z wybuchem II wojny światowej. Wioska, w której mieszka 

dziewczyna, staje się areną, na której rozgrywają się dramaty 

wywołane wojennymi kolejami losu. Przetacza się przez nią  - jak przez 

całe Kresy - pożoga radziecka, niemiecka, a na końcu - ukraińska.  

Rzeż Polaków, określana w historii jako rzeź wołyńska, była 

aktem masowego ludobójstwa dokonywanego na polskiej ludności 

cywilnej w okresie od lutego 1943 do lutego 1944 roku, dokonanym 

przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym i częstym wsparciu 

miejscowej ludności ukraińskiej. Historia filmowej Zosi rozgrywa się 

właśnie na tle tych przerażających, wstrząsających swym 

okrucieństwem i bestialstwem wydarzeń.  

Z  cała pewnością nie jest to film, którego obejrzenie dostarczy 

nam lekkiej rozrywki w leniwe, jesienne popołudnie. To film, który 

nami wstrząśnie, postawi szereg niezwykle trudnych pytań, który 

zostanie w nas na długo. Wywoła w głowie mętlik, zdumienie i 

przerażenie. Będzie odzywał się przez wiele kolejnych dni dręczącymi 

wspomnieniami obejrzanych scen, które chociaż odegrane przez 
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aktorów pod dyktando reżysera - przecież mają swoje źródło 

w autentycznych wydarzeniach, jakie stały się udziałem naszych 

rodaków mieszkających w czasie II wojny światowej na Kresach.    

„Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi 

raz przez przemilczenie. A ta druga 

śmierć jest gorsza od tej pierwszej.” 

– pisał Jan Zaleski. Film Wojciecha 

Smarzowskiego próbuje to 

milczenie przerwać. Jest to tym 

ważniejsze, że według ankiet, które 

sprawdzały wiedzę i świadomość Polaków na temat tych historycznych 

wydarzeń, wyłania się smutny obraz. Ponad połowa Polaków nie wie 

nic konkretnego na ten temat, a z części tych  deklarujących jakąś  

wiedzę, większość ma o tamtych wydarzeniach błędne pojęcie. 

Obraz Wojciecha Smarzowskiego Wołyń wpisuje się w te 

polskie dzieła, które dotykają spraw trudnych, poważnych, często przez 

lata pomijanych milczeniem. Stawiają niewygodne 

pytania, zmuszają do niełatwych refleksji. 

Określają  człowieka wobec wydarzeń, których 

nie sposób zignorować, zbyć, zapomnieć. 

Konfrontują z Historią,  o jakiej wielu z nas 

wołałoby nie myśleć. Zmuszają do spojrzenia nie 

tylko w naszą przeszłość, ale także teraźniejszość 

i przyszłość. I dobrze, bo jak powiedział Józef 

Ignacy Kraszewski: Dziś bez wczoraj jest bardzo 

krótkie – krótsze niż dziś bez jutra. 

Oby nasze wczoraj, dziś i jutro - również dzięki temu, co niesie 

ze sobą film Smarzowskiego - było wolne nie tylko od niewiedzy 

i niedomówień, ale przede wszystkim od trudnych tematów, 

przemilczanych prawd i niewygodnych faktów...  (red.) 

Dawno temu… 
 

W dawniejszych czasach dzień św. 

Marcina (11 listopada) uważano za 

początek zimy. W bogatszych 

domach w tym dniu pojawiała się 

na stole gęś, a z jej kości piersiowej 

próbowano wywnioskować jaka ta 

zima będzie. Był to też początek 

adwentu, czas na przygotowanie 

się do Bożego Narodzenia, ale też 

dni wytchnienia, bo prace polowe 

były już zakończone, a plony 

zabezpieczone. W tym dość 

mrocznym okresie (krótkie dni), 

zdarzały się weselsze momenty. To 25 listopada – św. Katarzyny i 30 

listopada – św. Andrzeja. Tę parę świętych uważano za patronów 

małżeństwa, a w wigilię ich dni, młodzi kawalerowie i panny, bawiąc się 

we wróżby, usiłowali uchylić rąbka tajemnicy odnośnie swych 

przyszłych żon i mężów. Zastygły wosk lany na wodę mógł pokazać jak 

będzie wyglądał przyszły wybranek, wybranka. Panny ustawiały buty 

od ściany do progu. But, który pierwszy „wyszedł”, gwarantował 

właścicielce zamążpójście w pierwszej kolejności. Dziewczyny 

nadsłuchiwały, z której strony dobiega szczekanie psa, zwiastujące 

kierunek nadejścia oblubieńca. Chłopcy ucinali gałązkę wiśni i wsadzali 

do ziemi. Zakwitnięcie  gałązki przed Nowym Rokiem zwiastowało 

szczęście w małżeństwie. Co zostało dzisiaj z tych tradycji i zabaw? 
 

(W oparciu o Obyczaje w Polsce pod redakcją A. Chwalby) 
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Wycieczka klas pierwszych gimnazjum 
Uczniowie klas pierwszych gimnazjum wybrali się  

na wycieczkę do Warszawy 

27 października okazał się wymarzonym dniem na podróż – już 

od samego rana towarzyszyło nam słońce i rześkie powietrze 

Radośni i podekscytowani pierwszym wspólnym wyjazdem 

wyruszyliśmy z Mogielnicy do Warszawy.  

Wielką radość sprawi ł  

nam spacer po jesiennym parku 

oraz  zwiedzani e wystawy 

plenerowej przed gmachem 

Muzeum Wojska Polskiego.  

Unikatowa kolekcja uzbrojenia z okresu od XV do XX w. –  

artyleria , sprzęt  pancerny,  morski ,  a  także samoloty,  

śmigłowce i  broń  rakietowa –  przyciągnęły  uwagę  

wszystkich uczniów.  

Niezwykłą przygodą 

okazała się wizyta  

w Muzeum Narodowym. 

Wielu z nas przeżyło swoje 

pierwsze spotkanie z prawdziwą sztuką w tak wielu odsłonach. Byliśmy 

zachwyceni informacją, że możemy fotografować wszystko, co 

przypadnie nam do gustu Mogliśmy więc zabrać ze sobą chociaż 

namiastkę dzieł mistrzów minionych epok. 

 

 Warto dodać, iż pierwszoklasiści wzięli aktywny udział w dwóch 

interesujących lekcjach muzealnych: Od egipskiej świątyni do 

arabskiej twierdzy oraz XIX wiek.  

W poszukiwaniu nowoczesności.  Pierwsza z nich przeniosła nas 

w rejon północnego Sudanu, do odkrytej przez polskich archeologów 

katedry Faras i ujawniła wiele fascynujących informacji o życiu 

codziennym mieszkańców starożytnej miejscowości. Druga natomiast 
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ukazała nam kierunki w sztuce XIX wieku jako wyraz dynamicznych 

procesów, które doprowadziły do ukształtowania się nowoczesności. 

 

Po atrakcjach, jakie zaproponowało nam Muzeum Narodowe, 

udaliśmy się do kina Cinema City w Jankach  

na spotkanie z X muzą. Miłośnicy tajemnic i zagadek wybrali się na 

thriller  pt. Inferno w reżyserii Rona Howarda,  

z Tomem Hanksem w roli głównej. Zwolennicy rozrywki  

z uśmiechem udali się  na komedię kryminalną  Jareda Hessa pt. Asy bez 

klasy, w której zagrali m. in. Zach Galifianakis i Owen Wilson.  

 

 

 

Nasze wychowawczynie – p. Edyta Mydłowska (1a),  

p. Katarzyna Frączak-Bartuszek (1b), p. Aleksandra Jakubiak (1c), 

p. Lidia Kosatka (1 d) – zadbały o to, abyśmy cali, zdrowi, najedzeni 

i zadowoleni wrócili do domu.  Dziękujemy! Już dziś myślimy 

o kolejnej, pełnej atrakcji wycieczce Mamy wiele pomysłów! 

Wierzymy, że wiele z nich uda się zrealizować 

      
    Uczniowie klas pierwszych gimnazjum 
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Przeszłość - to dziś.  

Te słowa mogą uzasadnić historyczną pamięć Polaków, która 

wymaga od nas upamiętniania ważnych wydarzeń z naszej narodowej 

przeszłości. Mogą tez wyjaśnić, dlaczego tak ważne, zwłaszcza 

w dzisiejszych czasach, jest pielęgnowanie w naszej zbiorowej, 

narodowej świadomości tradycji, kultury i historii. 

11 listopada - jak co roku, uczciliśmy kolejną rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej doniosłej okazji delegacje 

ze wszystkich klas naszej szkoły wzięły udział w gminnych 

uroczystościach upamiętniających ten doniosły moment naszej historii. 

Przemarsz ze sztandarem na czele na miejsce akademii środowiskowej, 

rozpoczął nasz udział w uroczystościach. Z uwagą i w skupieniu 

wysłuchaliśmy programu artystycznego przygotowanego w tym roku 

przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mogielnicy. Po 

dziecięcych występach głos zabrał Pan Burmistrz Sławomir 

Chmielewski, podkreślając w swoim wystąpieniu  wagę tych obchodów 

i ich doniosłość. Licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego miasta 

i gminy potwierdzili swoją obecnością, że historię należy upamiętniać, 

czcić, że trzeba dbać, by  - stanowiąc jednak element rzeczywistości 

dawno minionej, pozostawała częścią naszej teraźniejszości.    

Po uroczystym apelu przeszliśmy pod pomniki znajdujące się 

w centrum naszego miasteczka, by tam za sprawą złożonych wieńców 

w symboliczny sposób uczcić pamięć minionych wydarzeń. 

  Gminne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości zakończyliśmy uczestnicząc we mszy świętej 

sprawowanej w intencji Ojczyzny w naszym kościele parafialnym pod 

wezwaniem św. Floriana. 

 

Udział w uroczystościach 

gminnych, środowiskowych poprzedził 

nasze szkolne obchody Narodowego 

Święta Niepodległości. W tym roku apel z 

tej doniosłej okazji przygotowali 

uczniowie klas pierwszych gimnazjum i 

liceum wraz ze swoimi wychowawcami. 

 

Pięknie recytowane wiersze, 

informacje historyczne i powiązane z 

tematem pieśni patriotyczne 

przypomniały nam wszystkim trudne 

koleje losu naszego narodu, które dzięki 
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niebywałej determinacji naszych przodków, doprowadziły mimo 

wszystkich dramatycznych wydarzeń do odzyskania niepodległej, 

wolnej Ojczyzny. Na co dzień nie myślimy o takich sprawach, 

zaprzątnięci zwykłymi problemami i obowiązkami. W takim dniu 

jednak jak ten, cofamy się w myślach w przeszłość, by w ten sposób 

wyrazić swoją wdzięczność tym, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej 

Polsce. Dumę wypływającą z tego, że jesteśmy spadkobiercami 

i potomkami ludzi prawdziwie wielkich, bohaterów na miarę wieków. 

Świadomość ogromnej odpowiedzialności za to, jak żyjemy, kim 

jesteśmy, jakim wartościom hołdujemy niemal 100 lat po tamtych 

historycznych wydarzeniach.  

 

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek -  napisał kiedyś Cyprian 

Kamil Norwid. Jego słowa doskonale wpisują się w nasze codzienne 

starania, by na miarę swoich możliwości dbać o to, żeby z tego 

zaszczytnego obowiązku wywiązywać się jak najlepiej. By kształtować 

w sobie i innych postawę poczucia odpowiedzialności za to, jak dziś 

wykorzystujemy ten wielki dar - wolną  i niepodległą Polskę.   

  (red.) 
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Coraz bliżej święta… 

W naszej szkole dzieje się dużo. Dopiero zaczynaliśmy rok szkolny, 

świętowaliśmy jubileusz 70- lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego, 

obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości a już 

zbliżamy się powoli do końca semestru. Ale zanim to nastąpi, czeka nas 

magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. Teraz przeżywamy okres  

radosnego oczekiwania i duchowego  przygotowania. Boże Narodzenie, 

to święto religijne upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to 

jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Początki jego świętowania 

sięgają III wieku naszej ery, chociaż dokładna data nie jest 

jednoznaczna. Święta Bożego narodzenia mają w Polsce bardzo długą 

tradycję, na którą składa się mnóstwo zwyczajów. Jednym z nich są 

jasełka, które jak co roku będą odbywały się w naszej szkole. 

Tradycyjnie również uczniowie mogą wziąć udział w konkursie na 

najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.  
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