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                Co się działo w pierwszym semestrze
                         roku szkolnego 2017/2018

ILOgos

POWITANIE NOWYCH UCZNIÓW
OTRZĘSINY

W naszej szkole zostały zorganizowane
otrzęsiny klas pierwszych, które odbyły się
13 października. W tym dniu Samorząd
Uczniowski przygotował ciekawe
konkurencje. Wykazać się musiała nie tylko
młodzież, ale również wychowawcy.

Zadania były naprawdę ciekawe, np.:
- Podążania za wskazówkami
rozmieszczonymi na terenie szkoły
- Karaoke oraz tańce wychowawców
- Przebranie się za zwierzęta

Niebanalne konkurencje przyniosły wiele
śmiechu i dobrej zabawy.

                   DZIEŃ DAWCY SZPIKU
Tak niewiele może uratować życie

I LO wzięło udział w Dniu Dawcy Szpiku,
który był zorganizowany przez Fundację
DKMS 25 października. Na uroczystych
obchodach stawiło się aż 54 potencjalnych
dawców krwiotwórczych komórek
macierzystych.

Głównym celem kampanii było:
- Uświadomienie uczniom, jak ważna jest
pomoc
- Przekazanie wiedzy na temat metod
pobrania szpiku
- Poinformowanie o sposobie rejestracji

Jesteśmy dumni z uczestnictwa w tym
pięknym wydarzeniu.
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                 Co się działo w pierwszym semestrze
                          roku szkolnego 2017/2018

       BEZ NAŁOGÓW TEŻ MOŻNA ŻYĆ! 
   „Piękniejszy świat, gdy nałogów brak”

Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy
Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im.
dr. Józefa Psarskiego dnia 16 listopada
promowała w ILO zdrowy styl życia bez
nałogów. Uczestnicy wzięli udział w
konkursach, m.in.: 

Antynikotynowych
Antyalkoholowych
Teście sprawnościowym
Konkursie literackim
Teście wiedzy o narkotykach i dopalaczach 

Młodzież nie tylko dobrze się bawiła, ale
także zdobywała wiedzę.
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              BOŻE NARODZENIE W ILO

W naszej szkole tradycyjnie, w ostatnim dniu
nauki przed świętami Bożego Narodzenia,
odbyły się jasełka. Uczniowie klasy I g oraz 
II g przygotowali przedstawienie
Bożonarodzeniowe w pięciu aktach, którego
akcja dzieje się kolejno: w Piekle, Niebie
oraz polskiej rodzinie. Jasełka były dla nas
wszystkich lekcją wzajemnego zbliżenia,
miłości, zadumy i refleksji. Uczniowie dołożyli
wielu starań, aby wprowadzić całą
społeczność szkolną w piękną atmosferę
świąt Bożego Narodzenia.

Materiały zebrała
Magdalena Kobus - klasa 2H
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                  Byłam, zobaczyłam, podziwiałam...,
                    czyli "Metro" w całej okazałości

      Nie wydaje się być sporych rozmiarów, ot parę
uroczych okiennic, schody prowadzące do
przeszklonego portalu. I dywan, zaraz po wejściu
uderza Cię intensywną czerwienią w oczy. Taki gest,
uhonorowanie obecności Twojej i każdego kolejnego
przybysza. Koniec końców, to Ty grasz tutaj kluczową
rolę. Teatr Studio Buffo, mieszczący się w samym
sercu stolicy, przyjął w swoje progi uczniów I LO, by
uraczyć nasze oczy swoim renomowanym musicalem
pod prostym tytułem „METRO”.
      W końcu konfrontujesz się z estradą, rzędami
krzeseł obitych materiałem. W tym momencie można
dostrzec tę zamaskowaną na początku przestrzeń.
Pewność jednak osiągasz w chwili, gdy lasery
zaczynają wędrować po ścianach, stropie, twarzach
siedzących obok ludzi. 

                    
                    
                    To TY grasz tutaj
                      kluczową rolę!

       Sztuczki wizualne wprowadzają Cię w zupełnie
inny wymiar, iluzja pozwala dotknąć światła. 
W trakcie występu mocny kontrast życia na
powierzchni oraz w metrze ilustrował widzom realia
współczesnego świata. Ambiwalentne ambicje i
marzenia młodych ludzi chcących osiągnąć sławę, czy
ogólnie rzecz biorąc pojęcie „młodości” zostało
przedstawione w wyczerpującej temat wypowiedzi
wizualnej – gra aktorów, dym, zabawa iluminacją,
dobór muzyki a także kolorystyka strojów i
rekwizytów, cały profesjonalizm włożony w wygląd i
wydźwięk musicalu były bezsprzecznie jednym
wielkim sukcesem. Nie tylko ze względu na walory
estetyczne, ale również te ukryte między wierszami
przekazy i ważne prawdy życiowe, tak bardzo
polubiłam musical. Doszukiwać się w nim należy
czegoś więcej niż grupy młodych, zapalonych do
działania ludzi, czy banalnego wątku miłosnego.

ILOgos

„METRO” pokazuje skutki działań człowieka.
Niepohamowaną lawinę występujących po sobie
zdarzeń. Ta głębia mogłaby być moim ulubionym
aspektem musicalu. Za serce ujął mnie jednak występ
tancerzy, wręcz szybujących po scenie. Przewiewne
suknie, treny, chusty, to wszystko uzupełniało
przepiękne ruchy tańczących, nadawało im lekkości
oraz subtelności w okazywaniu uczuć. Jakby nie
tańczyło samo ich ciało, lecz wraz z nim wirowała
dusza. 
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Przewiewne suknie, treny, chusty, 
to wszystko uzupełniało przepiękne ruchy
tańczących, nadawało im lekkości oraz
subtelności w okazywaniu uczuć. 
Jakby nie tańczyło samo ich ciało, 
lecz wraz z nim wirowała dusza.

      
      Miałam przyjemność przeżywać to wszystko 
z piętra, choć skłamałabym, mówiąc, że widzowie
zajmujący miejsce pod balkonem otrzymali mniejszą
dawkę emocji. Bynajmniej. Im bliżej znajdujesz się
aktorów, tym szybciej, z większą łatwością
dostrzeżesz ich niedociągnięcia. Słabości, których
aktorzy ze Studia Buffo zupełnie nie pokazali, co tylko
świadczy o autentyczności i szczerości ich
bajecznego występu.

      Sumując wszystko, poleciłabym „METRO”
każdemu młodszemu odbiorcy, fanom musicali oraz
wielbicielom dobrej gry wizualnej. Na pytanie, czy
byłabym w stanie powtórzyć wycieczkę, by po raz
kolejny podziwiać „METRO”, odpowiem, że jedynie dla
kunsztownego wykonania. Patrząc na występ czysto
subiektywnie, z wielkiego dystansu, nie powiem, że był
najmisterniejszym przeżyciem w mojej kolekcji
doświadczeń powiązanych z kulturą, ale generalnie
rzecz biorąc, popis był genialny. 
Ale dlaczego nie sprawdzisz tego sam?

Julia Płóciennik - 1D
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  Kto pierwszy się uwolni?

ILOgos

      We wtorek 27 lutego kilkunastu uczniów klas
pierwszych naszej szkoły miało okazję przeżyć
niesamowitą przygodę. Wraz ze swoimi nauczycielami
pojechali do miejsca zwanego Escape Room'em. Co
tam zastali?
      Zacznijmy od tego, co to właściwie jest Escape
Room. To miejsce, w którym znajduje się kilkanaście
pokoi. Każdy pokój ma nazwę, która sugeruje, co 
w nim znajdziemy. Uczniowie mieli okazję być 
w pokojach pod nazwami:
Pokój, którego nie ma
Rytuał
Bezludna wyspa
Skarbiec polski
Przygoda na dnie oceanu
Mistrz Zen
Zaginiona
      Cała zabawa polega na jak najszybszym
wydostaniu się z pokoju, w którym jesteśmy zamknięci
razem z naszą grupą. Niestety nie jest to takie proste,
ponieważ zagadki, które dostajemy do rozwiązania, nie
są łatwe. W "Pokoju, którego nie ma" trafiamy do
gabinetu jednego z członków tajnego bractwa. Za jedną
ze ścian znajdujemy ogromne drzwi pancerne z
czterocyfrowym kodem. Rozglądając się po pokoju,
widzimy mały sejf, którego kod odczytujemy z planszy
na lotki. W środku znajdują się 4 liczby potrzebne nam
do otworzenia drzwi.

      Wchodzimy do środka i naszym oczom ukazuje
się sala ze złotym kominkiem, 3 skrzyniami na środku
i drzewem genealogicznym. Zaczynamy od włożenia
znalezionych patyków do dziur w skrzyniach.
Odczytujemy z niej liczby, które otwierają sejf. Jego
zawartość to kartka z rosyjskimi literami i ich polskimi
odpowiednikami. Przypinamy magnesy do drzewa
genealogicznego i widzimy dym wydobywający się 
z kominka. Kiedy podchodzimy, zauważamy klucz
zwisający na haczyku. Zadowoleni wychodzimy 
z dziesięciominutowym zapasem. Inni uczniowie nie
mają tyle szczęścia. Zostają przykuci do krzeseł lub
ubrani w kaftan bezpieczeństwa. Jedyne, co mogą
wydusić po wyjściu, to: ”ŻYJEMY!”
      Wszyscy z naszych uczniów poradzili sobie 
z zadaniami w mniej niż godzinę i już po upływie
wyznaczonego czasu cała grupa robiła sobie zdjęcie
pamiątkowe. 
      Czy nam się podobało? Jedni wychodzili 
z płaczem, inni z uśmiechem, ale po pytaniu, czy
zrobiliby to jeszcze raz, każdy odpowiadał
entuzjastyczne ”TAK!”
      Pozostaje mi powiedzieć jedno: Więcej takich
wycieczek!

Róża Szczubełek - 1D
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                      ,,Wolność kocham i rozumiem’’

Laureaci Szkolnego Konkursu Poetyckiego Józef Bem - ,,bohater wolności’’
zorganizowanego w I LO z okazji Święta Patrona Szkoły w marcu 2018 r.

Zapraszamy do lektury nagrodzonych wierszy:

I miejsce - Aleksander Boruta – III F 

I
W niewoli – skrzypce, gdy do komory
prowadzą
niewola twój ostatni oddech odbiera
W niewoli – zdrada, gdy skroń lufą gładzą
niewola twe życie nad przyjaciela wybiera
W niewoli - godność znika, gdy rozkaz
wydadzą
niewola twój honor o krwiste błoto wyciera
Niewola to walizki na pustych rampach
krew na skórze - skóra na krwi
II
Bez wolności - tam ludzie w kanałach konają
wolność to prawo do życia, nie linią
wydzieloną
Bez wolności - dzieci na bagnet nabijają
wolność to nie uciekać po Twoją obroną
Bez wolności - potajemnie się spotykają
wolność to prawo do nauki ojczystą mową
Wolności nie zdławią, nie zmiarkują ustawą
kiedy mordy nie zamkną - życia pozbawią

III
Lecz to minęło, jesteśmy wolni
Lecz to minęło, może być wróci,
rozpieszczeni, podzieleni i straceni
gdy ze snu otworzą oczy
będą stawać po kolei
a Świat cień ponownie zmroczy
--------------------------------------------
maszerować będą z Szatanem pod ramię
lecz to im przyjdzie łkać ku Świętej Bramie
IV
Gdzie kruszynę chleba, nie podniosą przez
uszanowanie
Zapomnieli, Panie...
Gdzie wstydem jest dużym,innym pozostanie
Zapomnieli, Panie...
A niewola nauczyła rzeczy innej
Której już nie wiem, czy zastanę rozwiązanie
Równie niewinnej...
nienawiści bez myślenia, Panie…
V
I niech oto się nie zdrzemnie i nie zaśnie
----ten kto nad nami ---czuwa, Jaśnie…
P.
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II miejsce - Jennifer Maria Gałkowska - IC

Niewola

Ich życie przepływa między palcami,
gdy moje zdaje się trwać
w bezruchu.
Uwięziony we własnym sumieniu.
Sługa bezradności.
Zapomniałem
jak to jest
być wolnym.
Wołając o pomoc
z zamkniętymi ustami.
Wyciągając ręce
w stronę krat
wykutych z umysłu.
Wciąż szukając wyjścia.
Bo jak pokonać tego,
kto zna wszystkie twoje ruchy?
W końcu ciężko jest walczyć
Z samym sobą.
Spoglądam w sufit w swojej celi,
bez celu.
Zbierając myśli rozrzucone po podłodze,
układające się
w łańcuchy kłamstw,
które są moją prawdą.
Rozum podpowiada mi,
że aby się uwolnić,
muszę przestać
myśleć.
To co miało być darem,
stało się przekleństwem.
A wolność
zrodziła niewolę.
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III miejsce - Wiktoria Orzoł –  II G

***

Zamykam oczy
pod niebo wzbijam się
tam
gdzie poniosą mnie
skrzydła marzeń
to ona już jest
wolność
ciepły powiew
który
muska roześmiane usta me
lecę pędzę gnam niebem
po którym płyną serca
wypełnione nadzieją
nie-wolność
wichura
która
podcina skrzydła me
spadam
budzę się
i już wiem, że nie-wolność
z wolnością nie wygra
bo jest na zewnątrz
a
wolność we mnie jest
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Wyróżnienie - Natalia Dawid - II C

Potępieni w walce o wolność

Zszargana duma, spopielone ręce,
przez kłamców za diabły uznani.
Czy ktoś im ulży w tej pośmiertnej męce?
Czy ktoś obroni im chwały?
Gdzie się podziały obrazy starych czasów
Gdzie pamięć dla ludzi honoru?
Walczyli w miastach, na polach, wśród
lasów,
a w sen zapomnienia się kładą.

Pod czujnym okiem czarnego orła
pisklęta swoje i obce ratowali,
Na przeciw śmierci, spragnieni pokoju
Z nerwami ze szlachetnej stali.
I mimo wszystko słychać szemrania,
Wąż w winę zamienia niewinność,
I tłumy idą za jego kłamstwami,
są w stanie przypisać Dobrym niegodziwość.

Gotowi Ludzi Chwały potępić w każdej chwili
karmią kolejnych nienawiści paszą.

A oni przecież zacięcie walczyli,
o wolność
Naszą i Waszą.

Wyróżnienie - Katarzyna Łada – II F

Przyszła wolność

Głosem Apollina
płynie przez lud
wielka obietnica
wolności ze snów.

Rozkręca się bitwa
losy już rozdane
groza i euforia,
poświęcenie sprawie.

Lecz wolność kapryśna
po własnych drogach
Idzie - los nakreśla,
zmienna jak pożoga.

A jeśli przychodzi
to zaczyna czary
w życiu wielu ludzi,
Którzy ją wygrali.

Choć wolność wpleciona
jest w wieniec laurowy
to cenna ozdoba,
niełatwo ją zdobyć.
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