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Armenia - kraj naszej
koleżanki

Początki Armenii sięgają
czasów biblijnych. Według
tradycji, górą, na której
osiadła Arka Noego był
Ararat - święta góra
Ormian. 
Wielu osobom Armenia jest
znana jako pierwszy
chrześcijański kraj na
świecie. W 301 roku król
Tirydates III nawrócony
dzięki wysiłkowi świętego
Grzegorza uznał
chrześcijaństwo za religię
państwową. 
W Armenii jest wiele
ciekawych i historycznych
miejsc. 
W tym państwie znajduje się
najdłuższa na świecie
jednosekcyjna kolejka
liniowa - jej długość to 5752
metry. Jest obsługiwana
przez trzy wieże 

znajdujące się między
dwiema stacjami. 
Stolicą i największym
miastem Armenii jest
Erywań. W stolicy znajduje
się Muzeum Sztoki
Cafesjiana. Zewnętrznie
prezentuje się jako wielkie
schody z białego porfiru,
ozdobione kwietnikami,
fontannami, rzeźbami.
Kaskady są szerokie na 50
metrów i mają 572 stopnie.
W Erywaniu znajduje się
także kompleks pomnikowy
poświęcony pamięci ofiar
ludobójstwa Ormian w 1915
roku. Nazywa się on
Cicernakaberd.
Corocznie w dniu 24
kwietnia przy pomniku
odbywają się uroczystości
poświęcone pamięci ofiar
ludobójstwa.

Syuzi, IIa

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest 
                  w stanie nas pozbawić" 
                             Menander
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KLASA III B i III C NA WYCIECZCE 
W AUSCHWITZ - BIRKENAU

W poniedziałek 27. listopada odbyła się
wycieczka do Oświęcimia. Uczniowie zwiedzali
obóz koncentracyjny Auschwitz -Birkenau-
miejsce, które przypomina o okrucieństwie II
wojny światowej i śmierci niewyobrażalnej liczby
ludzi różnej narodowości. Przywożono tam
Żydów, Romów, Cyganów i Polaków. Byli
przetrzymywani w fatalnych warunkach, wiezieni,
wykorzystywani do ciężkich prac i głodzeni.
Wszyscy zwiedzali muzeum w ciszy, słuchając
historii powstania i funkcjonowania obozu, oglądali
fotografie zawieszone na ścianach i rzeczy
osobiste więźniów. 

Z głównego obozu, pojechaliśmy do Brzezinki. Był
to kolejny obóz znajdujący się ok. 3 kilometry od
Auschwitz. Nie zachował się on w tak dobrym
stanie jak poprzedni. Z wielu budynków zostały
już tylko kominy i fundamenty, a dwa znajdujące
się tam krematoria zostały zburzone przez
Niemców w celu zamaskowania dowodów. Od
bramy wejściowej przez całą długość obozu
prowadziły tory. 

Na ich końcu znajdował się jeden wagon pociągu,
którym byli przewożeni ludzie. Oprowadzono nas
po terenie obozu i zaprowadzono do jednego z
baraków, abyśmy mogli zobaczyć, w jakich
warunkach żyli więźniowie. 

Wycieczka ta  nie należała do przyjemnych , lecz
 pokazała, co może zrobić człowiek drugiemu
człowiekowi.

Ewelina IIIC
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KLASA II A NA WYCIECZCE W WARSZAWIE

1 grudnia wybraliśmy się na wycieczkę do
Warszawy. Można by pomyśleć, że to żadna dla
nas atrakcja. Przecież już od dziecka jeździ się
do stolicy, bo to najważniejsze miasto dla
Polaków i każdy powinien je dobrze znać.
Zarówno rodzice jak i nauczyciele w szkole
podstawowej czy w gimnazjum z patriotycznego
obowiązku wybierali się z nami do Warszawy.
Zatem jako uczniowie liceum mamy za sobą
takich wycieczek co najmniej kilka. Okazało się
jednak, że poznawania nigdy dość, a Warszawa
wciąż ma dla zwiedzających coś nowego i
ciekawego.

Może nie tyle nowe, co bardzo atrakcyjne oblicze
ukazał nam Zamek Królewski. Nieustannie
zdumiewa fakt, że my Polacy zdołaliśmy go
odbudować, chociaż został on przez Niemców
całkowicie zniszczony. Wnętrze Zamku sprawia
niesamowite wrażenie. Wszystkie ściany są
pokryte precyzyjnie wykonanymi zdobieniami,
złotem i kamieniami. Można tu podziwiać portrety
władców, różne dzieła sztuki. 

Wspaniała jest Sala Tronowa w czerwonym
aksamicie i złotej dekoracji. Mieliśmy okazję
zobaczyć tam oryginalny tron królewski.
Szczególnie zaciekawia Sala Balowa. Jest to
największa komnata w Zamku, zajmuje 321
metrów kwadratowych powierzchni. Ściany są
złote i bogato zdobione. Ogromnych rozmiarów
plafon na suficie to dzieło M. Bacciarellego,
starannie współcześnie odtworzone. Można sobie
wyobrazić, jakie uczty czy bale odbywały się w tej
wspaniałej sali. Mieliśmy też okazję zobaczyć
prywatne pokoje króla. Przewodnik przybliżył nam
codzienne życie władcy. Dowiedzieliśmy się, o
której godzinie wstawał, jak dbał o higienę i co
robił w czasie wolnym. Dzięki ciekawym
opowieściom mieliśmy wrażenie, jakbyśmy
przenieśli się do przeszłości.         

Oczywiście, nie mogliśmy nie zobaczyć
Królewskich Łazienek. Najważniejsza budowla w
Łazienkach to Pałac na Wodzie. Można by pod
nim przepłynąć, bo stoi na palach, jak słynna
Wenecja. To miejsce szczególnie upodobał sobie
król Stanisław August Poniatowski. Co czwartek
zapraszał na obiad największych intelektualistów
swoich czasów. 

W jednym z pomieszczeń Pałacu cała ściana jest
wyłożona kafelkami, na każdym umieszczono
jakiś rysunek. Nie udało nam się znaleźć dwu
identycznych, mimo że bardzo się staraliśmy.
Każdy różnił się od innych, czasem tylko małymi
detalami. W Pałacu zgromadzono najcenniejsze
obrazy z bogatej kolekcji króla Stasia, dziś jest ich
140, kiedyś było ponad 2000. Jest co podziwiać.

Szczególną atrakcją stało się dla nas zwiedzanie
Królewskiego Ogrodu Światła przy pałacu w
Wilanowie. Figury i tunele wykonane z kolorowych
diod sprawiały, że czuliśmy się jak w bajce. Były
tam m.in. kolorowe motyle, domki i drzewa.
Ekspozycja zajmowała cały teren przed pałacem,
więc robiła duże wrażenie.
Aż żal było stamtąd odjeżdżać.

Justyna IIA
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Film, który Wam polecam to romans, pt. "W jego
oczach". Jest to debiutanckie dzieło autorstwa
brazylijskiego reżysera Danie Riberio. Oryginalnie
ekranizacja była trwającą 17 minut
krótkometrażówką, której jednak po wyświetlenie
na festiwalu Tofifest dano szansę na zostanie
filmem pełnometrażowym. Premierę na świecie
miał on w lutym 2014 toku,a w Polsce w sierpniu
tego samego roku.

Fabuła już na samym początki stwarza wrażenie
oryginalnej i po pierwszych kilku minutach
jesteśmy w stanie stwierdzić, że produkcja będzie
zawierała w sobie elementy dramatu. Otóż
Leonardo, główny bohater, jest niewidomym
nastolatkiem. Mimo częstych i uciążliwych kpin
ze strony rówieśników nie poddaje się, a wręcz
przeciwnie - chce się usamodzielnić. Pragnie
uciec od swojej nadopiekuńczej matki. Jego plany
jednak zmieniają się, gdy poznaje Gabriela,
chłopaka, który dołącza do jego klasy. Z biegiem
czasu ich relacje, do tej pory przyjacielskie,
zmieniają się w coś dużo silniejszego, ale i
trudniejszego. 

Problematyka filmu skupia się głównie na dwóch
aspektach - na niepełnosprawności głównego
bohatera, jak i na poznawaniu przez niego
samego siebie.

Reżyser skoncentrował się przede wszystkim na
tym, żeby pokazać to, co towarzyszy
nastolatkom podczas okresu dojrzewania.
Porusza kwestie buntu wobec rodziców czy
pierwszych seksualnych doświadczeń. Warto
również podkreślić, że nie jest to film, który
porusza tematykę homofobiczną. 

Ekranizacja ta, według mnie, jak i krytyków, jest
naprawdę dobrą, a do tego stanowi pierwszą
produkcję brazylijskiego reżysera. Jej tematyka i
fabuła są oryginalne i wciągające. Problematyka
filmu również wychodzi poza utarte i bardzo
często powtarzane schematy.

Ekranizacja ukazuje, że miłości wcale nie
ogranicza płeć, a tym bardziej wada natury
fizycznej. Jest to uczucie, które może przeżyć
każdy.

Małgorzata IIA
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