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listopad/ grudzień 

 

Szkolne Halo 

 
Jest cicho. Choinka płonie. 
Na szczycie cherubin fruwa. 
Na oknach pelargonie, 
blask świeczek złotem zasnuwa, 
a z kąta, z ust brata płynie 
kolęda na okarynie: 
Lulajże, Jezuniu... 
 
Konstanty Ildefons Gałczyński 

Idą Święta!!! 
Za nami trzy miesiące nauki... Każdy, kto właściwie wykorzystał ten 

czas, zaczyna już odczuwać delikatne :) zmęczenie, a jesienna pogoda tylko 

pogłębia uczucie znużenia. W ciągu tych kilkunastu tygodni w naszej szkole 

wydarzyło się naprawdę wiele - ślubowanie klas pierwszych, obchody Święta 

Niepodległości i Dnia Edukacji Narodowej, próbne matury oraz egzaminy 

gimnazjalne. Wspaniale bawiliśmy się na szkolnych wycieczkach 

i dyskotekach, a Bal Andrzejkowy przyniósł nam prawdziwie profesjonalne 

stylizacje. Pomimo tego ze zniecierpliwieniem czekamy na pierwszy dłuższy 

okres wypoczynku związany ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Nie zapominajmy jednak, że  Boże Narodzenie to szczególne święta. 

Święta, które mogą nam przynieść coś zdecydowanie ważniejszego, niż kilka 

dni wolnych od szkolnych zajęć. Ważniejszego nawet niż znalezione pod 

choinką prezenty... Dlatego spróbujmy zatrzymać się na chwilę w tym 

przedświątecznym zamieszaniu, aby dostrzec i zrozumieć prawdziwy sens 

i znaczenie tych wydarzeń, których kolejną już rocznicę będziemy obchodzić 

24 grudnia. Sens ukryty nie w świątecznych dekoracjach, wyczekiwanych 

prezentach czy  dniach wolnych od pracy i nauki, ale w małym kawałku 

białego opłatka, którym podzielimy się w ten wyjątkowy Wieczór... 

Mamy nadzieję, że również szkolne wydarzenia pomogą nam 

wszystkim we właściwym przygotowaniu się na moment Bożego Narodzenia. 

Na pewno będzie temu sprzyjać szereg czekających nas imprez i konkursów - 

na najładniej udekorowaną świątecznie salę czy bożonarodzeniową szopkę. 

Powoli ruszają też przygotowania do szkolnych Jasełek - wielu z Was weźmie 

w nich udział, by potem ze zdumieniem obserwować, jak śpiewane wspólnie 

kolędy i sceny z życia Świętej Rodziny, wprowadzają nas w prawdziwie 

świąteczny nastrój. Jak nasza szkolna hala sportowa nagle zmienia się 

w magiczną przestrzeń, czas cofa się o tysiące lat i już wiemy, na czym polega 

Bożonarodzeniowy cud...  bo przecież ta jedna noc odmieniła cały świat. Na 

pokrytej śniegiem ziemi pojawiły się jeszcze jedne ślady stóp: Boga-Człowieka. 

Te ślady prowadzą do Twojego domu. 

Redakcja Szkolnego Halo 
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Święta Bożego 
Narodzenia 

Z czym kojarzą nam się 

święta Bożego Narodzenia? Wielu 

zapytanych odpowiedziałoby, że 

z choinką i prezentami. Jeszcze 

kilku, że z filmem „Kevin sam w domu”…  Boże Narodzenie jest 

pełne uroku, zwłaszcza gdy jest białe i śnieżne. Czy we 

współczesnym świecie, pełnym kolorowych i błyszczących wystaw 

sklepowych, pamiętamy jednak jaki jest prawdziwy sens tego 

święta? 

  Uroczystość wprowadzono do kalendarza świąt  

kościelnych w IV wieku, jednakże tradycja, jaką znamy dziś, zaczęła 

kształtować się w wieku XVII. To przede wszystkim spotkanie 

z rodziną przy wspólnym stole, zwłaszcza wigilijnym  (słowo 

„wigilia" wywodzi się z  języka łacińskiego i oznacza „czuwanie"), 

łamanie opłatka, składanie sobie życzeń, obdarowywanie się 

prezentami, choinka i wspólne kolędowanie. Wśród  

najpiękniejszych utworów nie może zabraknąć „Cichej nocy”, kolędy 

śpiewanej niemal na całym 

świecie- dzieła wikarego kościoła 

w Obendorfie- Józefa Mohra 

i organisty- Franciszka Grubera, 

skomponowanego na Wigilię 

1818roku. 

 Jedną z tradycji 

wigilijnych jest także pozostawienie na stole pustego nakrycia, 

czekającego na niespodziewanego gościa. To jednocześnie wyraz 

pamięci o tych członkach rodziny, których nie ma już wśród nas… 

Pod obrus wkładamy sianko, które 

symbolizuje narodzenie Chrystusa 

w ubóstwie. Czekamy na pierwszą 

gwiazdkę na niebie- symbol 

Gwiazdy Betlejemskiej, którą ujrzeli 

Trzej Królowie i która poprowadziła 

ich do nowonarodzonego 

Zbawiciela. Najważniejszym 

punktem kolacji wigilijnej jest 

jednak przełamanie opłatka- to symbol jedności i pojednania.  

Jak nakazuje tradycja, na stole wigilijnym pojawić się 

powinno dwanaście potraw, a wśród nich: czerwony barszcz 

z uszkami, zupa grzybowa, pierogi, kutia, kompot z suszonych 

owoców i oczywiście ryby- przede wszystkim- karp. Należy 

spróbować każdej z potraw, co przyniesie szczęście przez cały 

nadchodzący rok i zagwarantuje, że nie zabraknie nam żadnego 

z tych dań  podczas następnej 

wieczerzy. 

Po uroczystej wigilijnej kolacji 

całe rodziny udają się na Pasterkę- 

mszę św. odprawianą o północy z 24 

na 25 grudnia. Upamiętnia ona 

oczekiwanie i modlitwę pasterzy 

zmierzających do Betlejem.  

Boże Narodzenie to przede wszystkim czas pojednania, czas, 

który umacnia w nas to, co dobre.  To czas, kiedy wszyscy spotykają 

się w jednym miejscu, przy jednym stole, by po prostu ze sobą być. 

To czas magiczny … Nie straćmy zatem jego czaru. (Red.) 
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Wycieczka klas 

trzecich gimnazjum 

do Warszawy 

 

27 października w słoneczny, jesienny dzień uczniowie klas 

trzecich gimnazjum pod opieką wychowawców: p. Lidii Kosatki, p. 

Katarzyny Frączak - Bartuszek, p. Aleksandry Jakubiak i p. Beaty 

Kotlarz udali się na wycieczkę do Muzeum Narodowego w 

Warszawie. Jest to jedno z największych i najstarszych muzeów w 

Polsce. W jego zbiorach znajduje się ponad 800 tysięcy dzieł sztuki 

polskiej i światowej, w tym malarstwo, rzeźba, rysunki, ryciny, 

fotografie, numizmaty, przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo. 

Muzeum gromadzi również liczne zbiory sztuki starożytnej - 

egipskiej, greckiej i rzymskiej, malarstwa polskiego, a także obcego: 

włoskiego, francuskiego, holenderskiego, niemieckiego i rosyjskiego 

oraz rzemiosła artystycznego. W czasie pobytu w muzeum nasi 

uczniowie mogli swobodnie obejrzeć słynne dzieła malarskie. 

Wystarczy wymienić tu obrazy Jacka Malczewskiego, Stanisława 

Wyspiańskiego, Artura Grottgera i innych artystów znanych z lekcji 

języka polskiego czy plastyki. Podczas podziwiania kolejnych dzieł 

polskiego i światowego malarstwa, przekonaliśmy się, czym 

naprawdę jest bezpośredni kontakt z dziełem sztuki, jak wielkie 

potrafi wywrzeć wrażenie, zachwycić i zaintrygować.  Udało nam się 

również sfotografować przed słynnym obrazem Jana Matejki „Bitwa 

pod Grunwaldem”. 

 Głównym celem naszej wizyty były jednak lekcje muzealne. 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat: 

 „Od egipskiej świątyni do arabskiej twierdzy”- dzięki 

wspaniale zachowanym elementom architektonicznym oraz 

barwnej opowieści pani przewodnik, przenieśliśmy się do 

średniowiecznej Nubii, poznając nie tylko szczegóły 

przekonań religijnych  mieszkańców Faras, ale również 

obraz ich codziennego życia.  Oglądając autentyczne 

znaleziska z wykopalisk prowadzonych przez grupę polskich 

archeologów, poznaliśmy także metody, dzięki którym tego 

rodzaju odkrycia wzbogacają naszą wiedze o tak odległych 

czasach i miejscach; 

 

 „Brzydkie oblicze sztuki”- ta lekcja muzealna pozwoliła nam 

znaleźć odpowiedzi na liczne pytania - czym jest brzydota 
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w sztuce? Dlaczego artyści ukazują postacie lub przedmioty, 

które mogą budzić obrzydzenie? Poznaliśmy również   

przyczyny pojawiania się w dziełach sztuki elementów 

deformacji i związku brzydoty z ekspresją artystyczną. 

 

Nie ulega wątpliwości, że pobyt w Muzeum Narodowym okazał się 

niezwykle interesujący. Udział  w tych muzealnych warsztatach 

pozwolił naszym uczniom wzbogacić swoją wiedzę z zakresu historii, 

języka polskiego, plastyki i geografii. Dzięki temu, że same lekcje 

okazały się bardzo ciekawe, nasi uczniowie uczestniczyli w nich 

z ogromnym zaangażowaniem, wykazując się wiedzą, 

spostrzegawczością oraz prawdziwym badawczym zmysłem.  

Dodatkową atrakcję wycieczki stanowiła wizyta w kinie. Spośród 

bogatej i różnorodnej oferty uczniowie wybrali dwa filmy: 

 „Obce niebo”- opowieść o tym, jak niebo ludzkich wyobrażeń 

i marzeń zamienia się w piekło rzeczywistości. Film Dariusza 

Gajewskiego to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. 

Na ekranie obok rewelacyjnych ról Agnieszki Grochowskiej 

i Bartłomieja Topy, występuje znakomita dziewięcioletnia 

debiutantka, Basia Kubiak. 

 „Hotel Transylwania 2” to animowana 

komedia, kontynuacja przeboju z 2012 

roku, opowiadającego o hotelu 

prowadzonym przez hrabiego Drakulę. 

Kiedy do hotelu przybywa bardzo stary 

wampir Vlad, mieszkańcy będą musieli 

skonfrontować starą szkołę z nowymi 

zwyczajami, panującymi wśród 

potworów. Dzięki temu dowiedzą się 

również, jakie wartości są w życiu 

naprawdę ważne, a co jest drobiazgiem 

bez większego znaczenia.  

 

Dzięki tak zróżnicowanemu programowi, każdy podczas tej 

jesiennej wycieczki znalazł coś dla siebie i wszyscy wróciliśmy  z niej 

zadowoleni i pełni wrażeń. 
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Święto Niepodległości 

11 Listopada to data szczególna 

w historii naszego kraju. Tego dnia 

uroczyście obchodzimy rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

i czcimy pamięć tych wszystkich, którzy oddali życie, walcząc, 

abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Uczniowie ZSO w Mogielnicy 

upamiętnili ten dzień uroczystą akademią przygotowaną przez 

uczniów klas pierwszych pod czujnym okiem pań: Ewy Ścisłowskiej, 

Doroty Krynickiej, Agnieszki Łagody, Iwony Chmielewskiej, 

Dagmary Janickiej, Agnieszki Cebuli. Oprawą muzyczną zajęła się 

pani Mariola Kuźma, przy wsparciu pani Agnieszki Kłujszo- 

Juścikowskiej.  

Uroczystość przypomniała najważniejsze wydarzenia 

związane z naszą trudną drogą do wolności i postaci, które wniosły 

największy wkład w jej odzyskanie. Młodzież szkolna, ubrana 

w odświętne stroje, z przypiętymi kotylionami w barwach 

narodowych, z powagą i pełnym przekonaniem przekazywała 

zgromadzonym ważne treści, będące dla nas wszystkich lekcją 

patriotyzmu. Przy okazji mogliśmy podziwiać liczne talenty 

pierwszoklasistów, którzy pięknie recytowali patriotyczne wiersze, 

śpiewali legionowe 

piosenki oraz grali 

na instrumentach. 

 

Chociaż od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości 

minęło już 97 lat, czas nie może zatrzeć w naszej pamięci tamtych 

wydarzeń. Takie uroczystości jak ta zorganizowana w ZSO sprzyjają 

zadumie i refleksji nad przeszłością oraz teraźniejszością, kształtują 

świadomość przyszłych pokoleń. (Red.) 
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Jak co roku 11 
listopada, 

społeczność naszej 
szkoły wzięła udział 
w gminnych 
obchodach tej 
ważnej dla naszego 
narodu rocznicy. 
Chociaż dzień 

wcześniej 
upamiętniliśmy  ją 
w murach naszej 

szkoły uroczystym apelem, jak zawsze 
przyłączyliśmy się też do obchodów środowiskowych - aby w ten 
sposób okazać swój szacunek dla tych niezwykle istotnych w historii 
naszej państwowości wydarzeń. 

Miejscem spotkania była oczywiście nasza szkoła, potem 

w szyku przeszliśmy za sztandarem naszej szkoły do sali 

widowiskowej MGOK, gdzie obejrzeliśmy widowisko słowno - 

muzyczne przygotowane przez 

nauczycieli i uczniów Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. I 

Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego w Mogielnicy. 

Trzeba przyznać, że mimo 

młodego wieku wykonawców 

(uczniowie klas 4 - 6) udało się 

im stworzyć prawdziwie 

podniosłą atmosferę, 

przypominając tragiczne dzieje naszej Ojczyzny związane z trzema 

rozbiorami i utratą bytu państwowego. Wybuch I wojny światowej 

stał się dla naszego narodu długo wyczekiwaną szansą na odzyskanie 

niepodległości. Dzięki polskim patriotom, którzy mimo 123 - letniej 

niewoli naszego narodu nie zrezygnowali z marzeń o wolnej Polsce, 

z walki o Jej suwerenność- dziś możemy obchodzić to piękne 

narodowe święto.  

Po akademii głos zabrał p. Burmistrz Sławomir Chmielewski, 

który przypomniał wymowę i znaczenie tego święta  w dzisiejszych 

czasach, podkreślił rolę zgody narodowej i wspólnego działania dla 

dobra naszej Ojczyzny. 

Po wystąpieniu p. Burmistrza wszyscy uczestnicy gminnych 

obchodów 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

przeszli pod pomniki, gdzie przedstawiciele władz gminnych, szkół 

i organizacji złożyli kwiaty, 

będące skromnym, ale jakże 

wymownym wyrazem naszej 

pamięci i wdzięczności dla 

tych wszystkich, dzięki 

którym żyjemy dziś w wolnej 

Polsce. 

Ostatnim elementem 

uroczystości była msza w 

intencji naszej Ojczyzny, którą w kościele parafialnym pod 

wezwaniem św. Floriana odprawił ks. Sławomir Hermanowicz. 

W wygłoszonym kazaniu w pięknych słowach nawiązał do wydarzeń 

historycznych, które powiązał z naszą współczesnością, do roli 

i znaczenia Ojczyzny  i Boga w życiu każdego narodu. 

Gminne uroczystości związane ze Świętem Niepodległości  - 

jak co roku - odbyły się w dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Tym 

bardziej cieszy, że tak duża liczba uczniów naszej szkoły 

zdecydowała się wziąć udział  w obchodach tej wyjątkowo ważnej 

rocznicy. Że wciąż jeszcze pamiętamy o tych, którzy nie tak przecież 

dawno ginęli za naszą wolność, za nasze prawo do życia w wolnej 

Ojczyźnie. Za prawo bycia Polakiem.  (KFB) 
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Wycieczka klas 

drugich gimnazjum 

 

Dnia 18 listopada 2015 roku 

odbyła się wycieczka do Warszawy. 

Uczestniczyły w niej klasy drugie 

gimnazjum. Opiekunami były: pani Anna 

Frasońska, pani Ewa 

Ścisłowska, pani Jolanta 

Ścisłowska. Pierwszym 

punktem wycieczki było 

zwiedzanie Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Spędziliśmy 

w nim ponad dwie godziny. Na 

czas zwiedzania byliśmy 

podzieleni na dwie grupy. 

Głównymi elementami wystawy 

są zdjęcia w wielkich 

formatach. Wytyczona trasa przedstawia chronologię wydarzeń 

i prowadzi przez poszczególne sale tematyczne. Zwiedzający 

poruszają się w scenerii sprzed sześćdziesięciu lat. Sercem Muzeum 

jest stalowy monument, przechodzący przez wszystkie kondygnacje 

budynku. Na jego ścianach wyryte jest kalendarium Powstania, 

a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca symbolizuje życie 

Warszawy w roku czterdziestym czwartym. Na parterze 

przedstawiono czas okupacji i sam wybuch Powstania. 

W oddzielnym pomieszczeniu eksponowane są maszyny drukarskie 

z lat czterdziestych, wszystkie są sprawne i drukują m.in. 

historyczne obwieszczenie z 3 sierpnia 1944 roku. Na drugi poziom 

ekspozycji można wjechać windą, umieszczona tam została kolekcja 

powstańczych opasek. Na antresoli zaprezentowano walki z sierpnia 

i życie codzienne w powstańczej Warszawie. Na trasie zwiedzania 

znajduje się aranżacja kanału, gdzie identyfikacji z powstańcami 

służy odpowiednia scenografia, efekty wizualne i dźwiękowe. Kanał 

i schody prowadzą na piętro. Ten fragment ekspozycji pokazuje 

upadek Powstania i następujące po 

nim wydarzenia – powstanie 

i działalność PKWN, decyzje Wielkiej 

Trójki, kapitulację i exodus ludności 

Warszawy. Wyróżnioną częścią jest 

Miejsce Pamięci, w którym znajdują 

się powstańcze mogiły. Odrębne 

pomieszczenia stanowią sale: 

„Radiostacje i łączność”, „Poczta 

Polowa”. Centralnym punktem 

drugiej części ekspozycji w hali B, jest replika samolotu Liberator B-

24J w skali 1:1. Dopełnia ją część poświęcona alianckim zrzutom. 

W hali prezentowane są również wystawy czasowe, odbywają się 

konferencje, spotkania promocyjne, itp. W jej podziemiach znajduje 

się sala „Niemcy”, przedstawiająca Powstanie widziane oczami tych, 

przeciwko którym wybuchło. 

Drugim punktem wycieczki był film w kinie w Jankach. 

Byliśmy na komedii "Listy do M 2" . 

 

 

 

Karolina Biernat 

klasa 2d 
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WARTO PRZECZYTAĆ 

 
Zostań jeśli kochasz  GAYLE FORMAN  

Mia straciła wszystko. Czy miłość pokona 

śmieć? Po tragicznym wypadku, w którym 

zginęli jej najbliżsi, Mia trwa w stanie 

dziwnego zawieszenia. Musi podjąć decyzję, 

czy walczyć o odzyskanie przytomności, czy 

też poddać się i umrzeć.  Próbując 

rozstrzygnąć ten dylemat,  wspomina swoje 

dotychczasowe życie. Poruszająca książka 

o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, 

samotności, i znajdowaniu swojego miejsca na ziemi. O umiejętności 

żegnania się z przeszłością i przyjmowania tego, co nadchodzi. 

ZOSTAŃ JEŚLI KOCHASZ opowiada o potędze miłości i wyborach, 

których każdy z nas musi dokonać. 

Karolina Biernat klasa 2d 

 

Gwiazd naszych wina 

Hazel choruje na raka i mimo terapii 

dającej perspektywę kilku lat więcej, 

wydaje się, że ostatni rozdział jej życia 

został spisany już podczas stawiania 

diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu grupy 

wsparcia poznaje niezwykłego młodzieńca 

Augustusa Watersa, następuje nagły zwrot 

akcji i okazuje się, że jej historia być może 

zostanie napisana całkowicie na nowo. 

Książka ta  opowiada o życiu i śmierci, o przyjaźni i miłości, 

o chorobie i nadziei, momentami wesoła bądź smutna. 

Wnikliwa, odważna, humorystyczna i ostra książka to najbardziej 

wzruszająca powieść Johna Greena. 

Patrycja Podsiadlik IB 

Samotność Bogów- Dorota Terakowska 

Jeśli szukacie książki podejmującej 

ważne zagadnienia, stawiającej 

pytania o historię, wiarę oraz 

mówiącej o nieuchronności zmian- 

sięgnijcie po powieść Terakowskiej. 

Książka podejmuje tematy naszej roli 

w świecie, przemian świadomości, 

miejsca, jakie przyznajemy 

wierzeniom religijnym, spraw 

sumienia, odpowiedzialności za los 

swój i innych. Wyłaniają się one 

z dziejów młodego Jona, żyjącego 

w czasie przełomu między 

pogaństwem a chrześcijaństwem. 

Nie jest to typowa fantasy, podobnie 

jak nie jest baśnią, ten utwór 

wymyka się klasyfikacjom. Wprowadza czytelnika w otwarty i 

zmienny świat symboli, archetypów, pozostawiając go z pytaniami 

i wątpliwościami, z którymi sam musi sobie poradzić. Powieść 

otrzymała Nagrodę Roku Polskiej Sekcji IBBY na "Książkę Roku" 

1998. 
(Red.) 
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WARTO OBEJRZEĆ 

 

Film Listy do M2  jest kontynuacją  

pierwszej części komedii. Opowiada 

o dalszych przygodach i życiu 

bohaterów, których widzimy po 

czterech latach. 

Już po pierwszej części widzowie 

nie mogli się doczekać następnej 

i dlatego też na premierę, która 

odbyła się 13 listopada 2015 roku, 

przybyło mnóstwo osób. Wrażenia 

były niesamowite! Film pobił rekord 

najlepszego filmu w Polsce.  

   Jednak nie mogę powiedzieć, że 

była to komedia taka jak 

w pierwszej części, ponieważ 

zawierała elementy dramatu,  których w pierwszej części nie było. 

Mówiąc szczerze było to dla mnie dużym zaskoczeniem i popsuło to 

trochę urok świątecznego, komediowego filmu. Nie zmienia to 

jednak faktu, że film był niesamowity. Myślałam, że druga część 

filmu nie będzie już tak piękna jak pierwsza, lecz po jej obejrzeniu 

byłam zachwycona. Trudno mi więc teraz ocenić, która część była 

lepsza. 

 

   Podobało mi się, że w filmie nadal nie zapomniano o miłości 

i  pokazano ją w jak najlepszy i wzruszający sposób i myślę, że lepiej 

niż  w pierwszej części. Bohaterowie odegrali swoje role  najlepiej 

jak mogli. Widoczne były ich starania i zaangażowanie w pracę. 

Piękna muzyka wywoływała 

uśmiech na twarzy wszystkich 

widzów, a nowy bohater 

(Kazik) skradł wszystkim serca. 

 Film "Listy do M" bardzo mi 

się podobał i chętnie 

obejrzałabym go po raz drugi. 

Mam nadzieję, że pojawi się też trzecia część filmu. 

   

Agata Senator klasa 2d 

James Bond - Spectre  

Długo oczekiwana i zapowiadana premiera dwudziestego 

czwartego już filmu 

szpiegowskiej serii, nie 

zawiedzie sympatyków 

brytyjskiego agenta 007. Tym 

razem James Bond  stara się 

odkryć prawdę dotyczącą 

złowrogiej organizacji 

SPECTRE. Kluczem do 

rozwikłania zagadki najpotężniejszej instytucji przestępczej świata 

staje się tajemnicza obrączka. Kolejne fakty zaczną układać się 

w spójną całość prowadzącą w odległą przeszłość niezwykle ściśle 

związaną z życiem Bonda...   

 Walka z tytułową organizacją będzie się toczyć jednocześnie 

na dwóch frontach - jedną stoczy M ( postać grana już po raz drugi 

w serii przez  Ralpha Fiennesa znanego m.in. jako odtwórcę roli 

Lorda Voldemorta w serii przygód Harry'ego Pottera) 

w politycznych kręgach najpotężniejszych światowych mocarstw, 

drugą - James Bond w bezpośrednim starciu ze światem 

najgroźniejszych przestępców. Jak zwykle pomogą mu w tym piękne 
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kobiety - wdowa po groźnym przestępcy - Lucia Sciarra (w tej roli 

zachwycająca Monica Bellucci)  oraz córka starego wroga - 

Madeleine Swann (w postać sojuszniczki Bonda wcieliła się Lea 

Seydoux, która w filmie Mission: Impossible – Ghost Protocol 

partnerowała Tomowi Cruise'owi).  

Dynamiczna akcja, 

zagadkowa fabuła, 

zaskakujące zwroty akcji - to 

wszystko znajdziemy 

w najnowszym Bondzie... 

w ilości i jakości, która nie 

rozczaruje nawet najbardziej 

wymagających widzów. 

Zapierające dech w piersiach pościgi, sceny walk (pojedynek Bonda 

w unoszącym się nad meksykańskim miastem helikopterze na 

pewno przejdzie do historii serii), nie wyczerpują  zalet produkcji. 

W intrygującej opowieści znajdziemy bowiem pytania, które trudno 

w dzisiejszym świecie zbagatelizować - o rolę instytucji 

wywiadowczych, tajnych agentów, systemów komputerowych i baz 

danych stanowiących nie tylko cenną pomoc przeciw terroryzmowi, 

ale i ogromne globalne zagrożenie. Intencje przywódców 

największych mocarstw, szefów najbardziej wpływowych organizacji 

gospodarczych, sieć wzajemnych powiązań między sferami, które 

nie powinny mieć ze sobą żadnego związku - to dziedziny 

współczesnego świata, o których myślimy rzadko, a najczęściej 

w ogóle. Twórcy filmu pokazują nam natomiast fikcyjny świat, 

w którym panują jak najbardziej realistyczne powiązania i relacje.  

 Kreacja Daniela Craiga, po raz czwarty wcielającego się 

w postać agenta Jamesa Bonda,  pozwala mieć nadzieję, że ujrzymy 

tego brytyjskiego aktora w kolejnych filmach kultowej serii. Obyśmy 

tylko nie musieli na nie czekać zbyt długo! (KFB) 

SŁÓW kilka o muzyce… 

 

1 października 2015 r. w Filharmonii Narodowej 

pianistka Martha Argerich zainaugurowała 

XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im F. Chopina. 

3 października o godz.10.00 rozpoczął się I etap konkursowych 

przesłuchań. Wzięło w nim udział 80 wykonawców z 20 krajów, w tym 14 

Polaków. Występy oceniało 17-osobowe międzynarodowe jury. Pianiści 

musieli przejść III etapy prezentując wybrane przez siebie utwory Chopina  

(mazurki, polonezy, walce, ballady...). W finale znalazło się 10 pianistów, 

wśród nich Szymon Nehring. 

Tegorocznymi laureatami zostali: 

I nagroda Seong- Jin Cho (Korea 

Południowa), II nagroda Charles Richard-

Hamelin (Kanada), III nagroda Kate Liu 

(Stany Zjednoczone). Wyróżnienia 

otrzymali: Aljosa Jurinić (Chorwacja), 

Aimi Kobayashi (Japonia), Szymon 

Nehring (Polska), Georgijs Osohing 

(Łotwa). 

Organizatorem tegorocznej edycji był 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 

a jej honorowym patronem Prezydent 

RP Andrzej Duda. 

 Konkurs od pierwszej edycji 

(1927r.- inicjator Jerzy Żurawlew) wywołuje ogromne emocje  zarówno 

wśród uczestników, jurorów i publiczności. Werdykty  oczekiwane są w 

napięciu w Sali Filharmonii Narodowej, przy radioodbiornikach, telewizji 

i w Internecie. W odbywającym się co pięć lat konkursie biorą udział 

najzdolniejsi młodzi pianiści z całego świata. Nadzwyczajna ranga, jaką 

zyskała muzyka Chopina za jego życia, nie słabnie do dziś. W poprzednich 

latach wśród laureatów tego prestiżowego konkursu znaleźli się polscy 

pianiści: Halina Czerny- Stefańska (1949r.), Adam Harasiewicz (1955r.), 

Krystian Zimerman (1975r.), Rafał Blechacz (2005r.). (Mariola Kuźma) 

Szymon Nehring- reprezentant 
Polski, zdobywca Nagrody 

Publiczności 
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WIECZÓR ANDRZEJKOWY 

Wieczór 26 listopada był dla uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana 

Kilińskiego w Mogielnicy wieczorem 

niezwykłym- wypełnionym zabawą oraz 

magiczną aurą nocy andrzejkowej. Przy 

wsparciu Dyrekcji naszej szkoły: p. Jolanty 

Tomczyk, p. Anny Łukaszczyk, p. Urszuli Tomali- Kujat oraz 

nauczycieli,  Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum 

zorganizował obfitującą w atrakcje dyskotekę. 

 

Młodzież wraz z opiekunami (p. Jolantą Pawłowską, 

p. Agnieszką Łagodą,  p. Iwoną Chmielewską oraz p. Pawłem 

Kowalskim) zadbała o to, by nie zabrakło największych tanecznych 

przebojów ostatnich 

miesięcy, ale także kącika 

z wróżbami, w którym 

wszyscy zainteresowani 

mogli uchylić rąbka 

tajemnicy o czekającej 

ich przyszłości.   

  

 

 

Niezwykle twardy orzech do zgryzienia 

miała komisja rozstrzygająca konkurs 

na najoryginalniejszy strój wieczoru. 

Pani Wicedyrektor Urszula Tomala-

Kujat, p. Wioletta Oziemska, p. Paweł 

Pajewski oraz przedstawiciele SU- Miłosz 

Kordel i Paweł Grzelczak wybierali 

spośród barwnych, lecz i upiornych stylizacji, rodem z kultowych 

filmów grozy. 

Autorka zwycięskiej stylizacji- 
Gabriela Gaworska (3c) 
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Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością 

i dbałością o każdy detal, jednak autorami zwycięskich stylizacji 

okrzyknięto: Gabrielę Gaworską  (klasa 3c), Paulinę Podsiadlik, 

Julię Łaski i Gabrielę Dowbór (klasa 3d) oraz Arkadiusza 

Jackowskiego, który wśród licealistów był bezkonkurencyjny!   

 

Równie trudnym wyborem okazało się wskazanie najlepiej 

prezentujących się na parkiecie par- uczestnicy konkursu 

tanecznego poradzili sobie (jak zwykle) doskonale.  

Serdecznie Gratulujemy!!! 

 

Choć andrzejkowe 

szaleństwo trwało aż do 

godziny 21.00, przykro 

było kończyć tak wspaniałą 

zabawę!!! (AŁ)  

 

 
 

 

Gratulacje i słodkie upominki dla 
zwycięzców konkursów. 


