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11 LISTOPADA 
OCZAMI UCZNIÓW

Co roku 11 listopada Polacy obchodzą Święto Odzyskania Niepodległości.
Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj w 1918 r. niepodległości. Po
123 latach zaborów staliśmy się wolnym państwem. 

Święto to jest bardzo ważne dla wszystkich Polaków. W całym kraju
odbywają się różne uroczystości: marsze, defilady, koncerty oraz maratony.

W telewizji możemy oglądać bezpośrednią transmisję z głównych
obchodów mających miejsce w Warszawie, w których udział bierze
Prezydent RP i inni ważni przedstawiciele rządu. Uroczystości odbywają się
na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W moim domu co roku wspominamy tę ważną datę w historii Polski.
Wspólnie oglądamy filmy historyczne i dzielimy się własnymi refleksjami.

W naszym liceum święto to obchodziliśmy już 10 listopada. Odbyła się
wówczas uroczysta akademia. Inaczej niż zwykle nie śpiewaliśmy
patriotycznych pieśni, a obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez
klasę IIa i IIc. Była to rozprawa sądowa pomiędzy Stanisławem Augustem
Poniatowskim a Józefem Piłsudskim. Stanowiła ona dla nas ciekawą lekcję
historii.

Martyna Ia

Dnia 11 listopada cała
Polska obchodziła
rocznicę odzyskania
niepodległości. To
święto ważne zarówno
dla mnie, jak i dla
moich bliskich,
przywołuje liczne
wspomnienia. Te dobre
i te złe. Każdy z nas
święto to obchodzi na
swój własny sposób.
Jedni celebrują je przy
rodzinnym stole, inni w
samotności oddają się
refleksji.

W przededniu
odzyskania
niepodległości nasza
szkoła – XX Liceum
Ogólnokształcące im.
Juliusza Słowackiego –
wystawiła wspaniałe
przedstawienie. 

Główne postaci: Józef
Piłsudski, Stanisław
August Poniatowski
oraz rozstrzygający
spór między nimi
sędzia, zmagali się z
myślą, kto ponosi winę
za utratą polskości.
Według mnie, żadna ze
stron nie powinna
ponosić konsekwencji.
Nie mieliśmy wpływu
na działania zaborców.
Na szczęście,
po 123 latach zaborów
udało nam wywalczyć
wolną Polskę, w której
może cieszyć się z
wolności słowa 
i wyznania.

Uczennica Ic

Flaga PolskiJózef Piłsudski PPPP
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3 MIESIĄCE W NOWEJ SZKOLE

Zacznijmy od tego, ze bardzo bałam się iść do
nowej szkoły. Wiadomo, każdemu z nas kojarzy
się to z nowymi wyzwaniami i pytaniem czy sobie
poradzimy. Uświadamiamy sobie wtedy, że
czeka nas nowe otoczenie rówieśników, a także
nowi nauczyciele. 

1. września poszłam do mojego liceum, byłam
ciekawa, czy w mojej nowej klasie będą same
obce mi osoby, czy jednak znajdzie się garstka
osób, z którymi znam się z gimnazjum. Liczyłam
szczerze na to drugie. Postanowiłam się nie
załamywać i stawić czoła wszystkiemu. 

Klasa okazała się bardzo sympatyczna, a zajęcia
integracyjne sprawiły, że mogłam chociaż w małej
części poznać zainteresowania innych osób.
Nowa wychowawczyni sprawiała od samego
początku pozytywne wrażenie - miła osoba,
chętna do współpracy z nami. Wydaje mi się, że 3
lata z tą klasą będą naprawdę ciekawe i miłe. 

Szkoła jako budynek nieco mnie przeraził. Parter i
piętro z wieloma korytarzami, w których ciężko
było się na początku odnaleźć. 

Fakt, ze 1. września wychowawczyni oprowadziła
nas po szkole, nie pomógł mi za bardzo, bo
drugiego dnia już miałam okazję zgubić się parę
razy. Na szczęście uczniowie ze starszych klas
pomogli mi znaleźć właściwe miejsce. 

Po 1. tygodniu szkoły nauczyciele zapoznali nas z
systemem oceniania i juz wtedy wiedziałam, że
jak to w liceum, czeka mnie naprawdę dużo nauki.
Ale nie przeraża mnie to, bo wiem, ze w
przyszłości ta nauka przyda mi się, napiszę
dobrze maturę, a potem dostanę się na studia. 

Teraz po 3 miesiącach, śmiało mogę powiedzieć,
że dzięki nauczycielom, którzy tworzą miłą
atmosferę, chodzę do szkoły z wielką
przyjemnością, a nie z przymusu.

Podsumowując, jestem bardzo zadowolona z
moich pierwszych kroków w szkole i mam
nadzieję, że te 3 najbliższe lata ciężkiej pracy
zaowocują ogromnym doświadczeniem. 

Zuzia Ia
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Hi, my name is Julia. I attend class I C.
I want to tell you something about my passions
and I will recommend you some books I have
read. 
I will write about books at first. It’s my favourite
passion. When I am bored or I have a bad day or I
have some free time, I read  books, poetry. I love
it so much. I can’t imagine the world without
reading because it’s amazing. Now, I am reading
the second part of “After”. It’s a very good book for
teenagers like us. I can really recommend it.

Other brilliant books are : “Breaths” R. Donovan ;
“Hopeless” C. Hoover ; “Green Mile” , “Carrie” “4
seasons of year” by S. King – my favourite author.
These books make my days brighter, I love them.
Well, I have already told you about reading, right ?
It’s time for my second passion, which has a lot of
in common with reading. It’s writing ! I love writing
poems, songs, chapters for my romance, which
you can see on wattpad ; my nick is juliet138. If
you have time or you like reading or writing
something on wattpad, join me there.

Hmm, why have I started writing ? It’s a
complicated thing to explain to you. It’s kind of
relaxing time for me, my end of the day. 

It’s good for my imagination, dreams. It makes 
me feel happy. 

I mentioned writing songs. Songs texts are the
first part of creating a hit. Ha-ha, I love music, I
love singing. It’s my third passion. I can’t imagine
my life without music. It would be meaningless
without music. It’s my breath, all my emotions. 

It’s incredible, what music can do with people, with
me. I like listening to music. My favourite band is
Nirvana. I have other favourite singers like Amy
Winehouse, Michael Jackson, Shawn Mendes,
Charlie Puth and Taco Hemingway. These artists
are on top my playlist. I love their songs,
biographies and their clothing styles. 

I think that's everything I wanted to tell you about
me and my passions. Maybe next time I will write
more, if you want of course. And if you like my
entry.

                                                                     
                                            Thanks for reading,      

                                                    Julia Ic

Stephen King

Nirvana

Amy Winehouse
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MŁODZIEŻOWE SUBKULTURY

Skate'owcy to subkultura młodzieżowa
zrzeszająca ludzi jeżdżących na deskorolce,
rolkach i rowerach. 

Skate'owcy głównie spędzają czas na
opanowywaniu nowych trików lub na dobrej
zabawie. Ich miejscem spotkań jest plac lub
skatepark. Ich wyczyny nie są dobrze odbierane
przez społeczeństwo. Skate’owcy są często
uznawani za wandali gdyż wykonując triki w
miejscach do tego nieprzeznaczonych niszczą
ławki i poręcze. Są też odpowiedzialni za rozwój
graffiti. Ale z reguły ich zachowania wobec innych
nie są agresywne.

Skate'owcy jeżdżą nie tylko na deskorolkach. Do
wykonywania ewolucji wykorzystują też rowery i
rolki. Idolem wszystkich skate'ów jest Tony
Hawk. Każdy, kto choć trochę grał w gry z jego
nazwiskiem od razu pragnął mieć deskorolkę. 

Ich ubiór składa się z luźnych, markowych ubrań.
Noszą czapkę bejsbolówkę, nisko opuszczone
spodnie i sportowe buty, które nie przeszkadzają
w ruchu. Dużą rolę w ich życiu odgrywają
gadżety.

Subkultura metalowa nie opiera się na żadnej
konkretnej ideologii. Metalowcy to ludzie
pozytywnie nastawieni do innych ludzi i subkultur,
dążą jedynie do niezależności osobistej. Dla nich
najważniejsza jest ich muzyka. Jedyne podziały w
ich środowisku dotyczą zrzeszania się wokół
poszczególnych zespołów grających różne
odmiany metalu. Teksty piosenek przepełnione są
okultyzmem i pochwałą zła, dlatego też dla wielu
ludzi metalowiec równa się satanista.

Kolor czarny to znak rozpoznawczy tej
subkultury, do tego wąskie skórzane bądź
dżinsowe spodnie, skórzana kurtka - ramoneska,
często choć coraz rzadziej długie, rozpuszczone
włosy. Niezbędne są koszulki i naszywki z
ulubionymi zespołami. Spora część „metali” zdobi
swoje ciała tatuażami przedstawiającymi takie
wizerunki. Znakiem rozpoznawczym metalowców
,zwłaszcza na koncertach, jest znak Mano
cornuta - gest wyciągniętej dłoni tworzący z
palców rogi.

Metal cieszy się dużą popularnością w samej
Polsce, a świętem fanów tego gatunku
muzycznego jest organizowana corocznie od
1986 roku Metalmania, na której zobaczyć można
zespoły z całego świata.

Kasia Ib

Wiele osób jesienią, kiedy wcześnie robi się
ciemno, popadają w tzw. „jesienną depresję”.
Dręczą ich wspomnienia smutnych wydarzeń,
tracą chęć do nauki, nie chcą spotykać się ze
znajomymi. Szybko robią się senni, czas płynie
im wolno. Tłumaczą wszystko jesienną aurą. Dla
wielu osób jest to trudny, jeżeli nie najtrudniejszy
czas w roku. 

W chwilach depresji i smutku warto sięgnąć po
ciekawą książkę, która nas zainteresuje i szybko
odsunie na bok przygnębiające myśli. Dobrze jest
też posłuchać muzyki lub zwyczajnie pooglądać
telewizję. Oddając się powyższym czynnościom
zapewnimy sobie lepszy humor. Nie
zapominajmy jednak, że najlepszym sposobem
na chandrę jest rozmowa z drugim człowiekiem. 

Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się jesiennym
smutkom!

Weronika IIc

Jesień Skate MetalowcyMichał BB BB
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