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 26 FINAŁ WOŚP DLA WYRÓWNANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW

Historia WOSP NASI WOLONTARIUSZE

Jak co roku w drugą
niedzielę stycznia
odbyła się Wielka
Orkiestra Świątecznej
Pomocy.
W Manufakturze na
uczestników czekało
wiele atrakcji. 

26 Finał rozpoczął się o
godzinie 10. a trwał do
godziny 21. Łódzki finał
otworzył występ Orkiestry
Szkockich Dudziarzy. Na
rynku od rana stał
prawdziwy poduszkowiec.
Były samochody
zabytkowe, sportowe
oraz wozy strażackie. 

Na finale WOŚP nie mogło
zabraknąć pokazów
pierwszej pomocy i
wojskowej grochówki.
Surwiwalowcy pokazali, jak
przetrwać w lesie. Straż
miejska
zachęcała najmłodszych do
przejażdżek na kucykach, a
Morsy Łódzkie pokazały, że 
wcale nie było tak zimno.
Jedyne lodowe serce, jakie
znajdowało się tego dnia w
manufakturze było rzeźbą, a
po światełku do nieba na
scenie wystąpiło Blue
Cafe. Z niecierpliwością
czekamy na następny finał! 
                     Natalia Goska

J. Owsiak

Wośp Wośp

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się
największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce.
Założona została w 1993 roku i od tego czasu co roku, w drugą niedzielę
stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy, która nazywa się Finałem WOŚP.
Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze szpitalom
dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Dziś sprzęt
zakupiony przez WOŚP jest podstawą nowoczesnego wyposażenia
wszystkich szpitali, w których leczy się dzieci w Polsce. 
                                                                                  Piotr Majtczak

Grając od 1993 roku fundacji założonej przez J. Owsiaka udało się zebrać ponad 827
mln zł. 
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MLO w EC1

.

. . .

16.01 2018r. klasa
IE oraz uczennice
z klasy IIA i
uczniowie z klasy
IIF zwiedzali
Centrum Nauki i
Techniki w Łodzi
mieszczącym się
przy EC1.
Uczniowie mieli
możliwość
sprawdzić jak
działała
elektrownia ,
która rozdzielała
ciepło dla całej
Łodzi. Jednak
największe
wrażenie zrobiły
interaktywne
działania jak np.
mierzenie
odległości
między Ziemią a
gwiazdami,
spojrzenie na
konika polnego
przez bardzo
dokładny
mikroskop, oraz
różnorodne quizy
związane

z działaniem
elektrociepłowni.
Największe
wrażenie zrobił
na uczniach
symulator , w
którym można
było poczuć się
jak kosmonauta
podczas startu
statku
kosmicznego czy
też symulator
grawitacji na
Księżycu, Marsie 

       Piotr
Majtczak
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Inspiracje lekturami.
Uczniowie klasy 2f zainspirowani Mickiewiczowską lekturą i to nie byle jaką,

bo samym ,,Panem Tadeuszem" poczynili taki oto komiks. 
Twórcami komiksu są: J. Bednarek, Sz. Stachura, B. Zwierzchowski. 

.

O ,,Dziejach
Tristana i
Izoldy"
Aleksandra
Urbaniak:
Lektury szkolne
często bywają
nudne,
niezrozumiałe,
nieatrakcyjne
dla młodzieży,
która ma tuzin
pomysłów, jak
lepiej spędzić
czas. „Dzieje
Tristana i
Izoldy” do
takich książek
zdecydowanie
nie należą. Poza
ciekawą fabułą,
której skrawki
pamiętałam z
bajek

oglądanych w
dzieciństwie,
zachęcił mnie
do jej
przeczytania
fakt, że nie była
obowiązkową
pozycją. Jestem
indywidualistką,
lubię być
niezależna, co
powoduje
wielkie
niezadowolenie,
gdy ktoś mi coś
narzuca. W tym
przypadku to ja
zadecydowałam
o przeczytaniu
historii Tristana
i Izoldy. Przez
świadomość
wyboru czytanie
stało się

znacznie
przyjemniejsze.
Romans
rycerski ma
jednak swoje
wady. Chyba
najgorszą z nich
jest to, iż już na
początku znamy
zakończenie.
Autor w trakcie
akcji
kilkukrotnie
wtrąca swoje
komentarze, w
których
informuje nas
np. o tym,  w
jaki sposób
umrze dany
bohater. Psuje
w ten sposób
element
zaskoczenia

i gdy zbliżamy
się do momentu
śmierci,
jesteśmy już
przygotowani
na to co zaraz
się stanie.
Podobnie jak
narrator i ja
sympatyzowałam
z Tristanem, a
niechęć we
mnie wzbudzili
baronowie,
którzy
próbowali
zdemaskować
Tristana przed
królem
Markiem. Izolda
o Białych
Dłoniach także
wydała mi się

mało
szlachetna, to w
końcu przez nią
umarli tytułowi
bohaterowie.
Choć miłość
bohaterów
wydaje się
sztuczna -
spowodowana
wypiciem
magicznego
napoju, to
jednak oddanie
bohaterów, ich
troska o siebie
pozwalają
czytelnikowi
wierzyć, że to
miłość
najprawdziwsza
i najszczersza. 
Podczas
czytania

towarzyszyło mi
wiele emocji.
Przeżywałam
niedole
kochanków,
każde ich
potknięcie
jakbym ja sama
była na ich
miejscu. Mimo
że ,,Dzieje
Tristana i
Izoldy" wielu
uznaje za ckliwe
romansidło suto
okraszone
irracjonalizmem,
to jednak
zakończenie
lektury
sprawiło, że łzy
spłynęły mi po
policzkach. 

.
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Pilot... czyli wady i zalety tego zawodu

Pilot... czyli wady i zalety tego zawodu.

            Piloci są uważani za bardzo prestiżowy zawód, tylko pytanie dlaczego? Dobrze wiemy, że uniesienie w powietrze góry żelaza nie jest takie łatwe.
jednak w tych czasach latanie  jest jak jeżdżenie taksówką, tylko droższe, z oczywistych przyczyn. pomimo częstotliwości wykonywanych lotów na świecie
wciąż uważamy tę specjalizację za trudniejszą i bardziej wymagającą od innych związanych z transportem. Przyszli aeronauci muszą się liczyć z dużymi
wydatkami oraz sporą ilością kursów.
         Pierwsze kroki na drodze to zrobienie licencji pilota samolotu turystycznego, jej koszt może wynosić od ok. 19 do nawet 30 tysięcy złotych. Nie jest to
nadal wystarczająco żeby pracowac zawodowo. Aby móc zarabiać w tej branży, trzeba wyrobić jeszcze mnóstwo innych licencji. Ponad to ważne jest
zdrowie, badania lekarskie wykonywane przed jakimkolwiek kursem tak samo trzeba wliczyć w tę inwestycję. Piloci w przeciwieństiwe do kierowców nie
potrzebują tylko dobrego widoku na to, co się dzieje na zewnątrz, bazują przede wszystkim na instrumentach w kokpicie. W swoim powietrznym "biurze"
mają olbrzymią ilość przyrządów pokazujących dokladne położenie, wysokość i tego typu dane. W związku z szybkim rozwojem technologicznym, podczas
kursu awiata musi wybrać, na jakim sprzęcie chce się szkolić. W lotniczej profesji liczy się doświadczenie, dlatego też ważne jest dla awiatorów stałe
zatrudnienie oraz wyrabianie godzin tym samym modelem samolotu. Pomimo bardzo wysokich zarobków, dużego prestiżu oraz przyjemnej pracy zawód ten
ma również wady. Jeśli osoby z aspiracjami na pilota marzą też o założeniu rodziny, niestety, muszą się liczyć z tym, że będzie to utrudnione przez ciągłe
podróżowanie. Częste zmiany klimatu, stref czasowych czy ciśnienia mogą także źle wpływać na zdrowie lub samopoczucie, jednak wszystko zależy od
człowieka. Podsumowując,
              Sterowanie samolotem jest zawodem dla ludzi zdrowych, pełnych pasji oraz z ,,mocnym kręgosłupem", dlatego tak go cenimy.

                                                                                                                                                                                    Julia Jelowicka

Zawód marzeń. fot. www.

fot.
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