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Czy znasz
europejską stolicę
pizzy? (str. 2.)

Nastolatek
dojrzewa... czy to
oznacza kłopoty?
(str. 3.)

Dlaczego ludzie
się zmieniają? (str.
4.)

Dnia 15.04.2018 i 20.04.2018 odbyły się podróże klasy 6a i 6b na Euroweek i z powrotem. Nie jechaliśmy
standardowym autobusem, tylko pociągiem.

Z przedziałami czy bez - pociąg jest "the best"

W oczekiwaniu na właściwy pociąg...

Bardzo mi się
podobało (mimo
tego, że to nie były
moje pierwsze
przejazdy tym
środkiem
transportu). Dziś
opowiem o tym, co
sądzę o podróży
pociągiem.

Zalety:
- Mimo miejsc
usytuowanych
przy sobie są
przedziałki
(podłokietniki) i
każdy ma swoją
niewielką
przestrzeń
prywatną.

- W pociągu
oprócz stolika
znajdziemy kosz
na śmieci. Moim
zdaniem w
autobusie brak
tego pojemnika to
wielki minus, gdyż
często coś jemy w
podróży.

- Gniazdka
kontaktowe to dla
niektórych raj. Ci,
którzy nie mieli
czasu na
naładowanie
telefonu w
ośrodku, bardzo
cieszyli się z
takowych rzeczy.

- Brak regulacji
odchylenia
siedzenia. Dla
niektórych to
wielka strata, lecz
ja uważam, że to
bardzo dobrze,
gdyż każdy ma
tyle samo miejsca.

- Miejsca na
walizki. W
autokarze nigdy
nie możemy
sięgnąć po jakąś z
naszych rzeczy z
walizki, na
szczęście w
pociągu jest
inaczej. Tu
możemy trzymać
swoje walizki u

góry bez
problemu, gdyż
mamy wiele
miejsca.

- Ilość miejsc.
Pociąg ma
dwukrotnie
większą liczbę
miejsc, więc
raczej każdy się
pomieści. Rzadko
zdarza się, że ktoś
nie będzie miał
miejsca.

Wady:
- Kiedy nie ma
miejsc, jest tłok.
Duży tłok.

Moim zdaniem
pociąg to
najlepszy środek
transportu, gdyż
jest szybki a
zarazem
bezpieczny i sto
razy wygodniejszy
niż autokar. 

Uważam, że jazda
tym środkiem
transportu to
doskonały pomysł
na dojazd podczas
szkolnych
wycieczek.
Dziękuję za
uwagę,

Mikołaj Szajna

JZ
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Goethe pisał: "Zobaczyć Neapol i zginąć". W przeszłości faktycznie zginąć tam można było, z powodu
chorób napływających z innych kontynentów. Niegdyś ważne miasto portowe, teraz jest europejską
perełką. Faktycznie, i teraz umrzeć tam można, ale tylko dzięki pozytywnym wrażeniom.

Europejska Stolica Pizzy 
Neapol słynie z
ulubionego
posiłku wielu
ludzi na całym
świecie - pizzy.
To tam powstał
pierwszy placek
z pomidorami i
mozzarellą.
Niestety, oprócz
tego miasto to
owiane jest
raczej nie
najlepszą sławą.
Mówi się o
wszędobylskim
bałaganie,
odrapanych
kamienicach i
mafii na rogu
każdego
budynku. W
rzeczywistości
nie wygląda to
aż tak źle.
Ludzie są
sympatyczni i
często pomocni.
Neapol cały
czas jest
remontowany i
odnawiany, by
kusił kolejnych
turystów do
odwiedzenia. W
marcu, kiedy to
miasto
odwiedziłem,
śmieci na
ulicach
praktycznie nie
było. Spotkałem
się za to z
dezorganizacją i
udawaną
niewiedzą
sprzedawców.
Chodzi

tu oczywiście o
wyłudzaniu
pieniędzy od
urlopowiczów,
którzy często
dają się
nabierać.
Zachowując
odpowiednią
ostrożność,
możemy odbyć
przyjemny
weekendowy
wypad.
Już lądując na
neapolitańskim
lotnisku
nietrudno
zauważyć
królującego
Wezuwiusza.
Intrygujące jest
to, że ludzie
budują domy
nawet na
zboczach
czynnego
wulkanu! Na
ziemi
zauważymy
typową dla
południa
organizację
ruchu.
Wszędzie pełno
jest
hałasujących
aut, ludzi
przechodzących
na czerwonym
świetle, a także
policjantów
zajmujących się
zajadaniem
trzeciego (albo i
czwartego...) już
śniadania.
Centrum miasta

jest za to
naprawdę
ciekawe. W
Neapolu nie ma
mowy o blokach
z wielkiej płyty.
Każdą
kamienicę zdobi
wiele
ornamentów i
pilastrów.
Faktycznie,
zagłębiając się
w tereny
mieszkalne
zobaczymy
zaniedbane
budynki, ale
reprezentacyjne
miejsca
zachowane są
w bardzo
dobrym stanie.
Ważniejszymi
punktami
Neapolu jest
Duomo oraz
Castel dell'Ovo.
Pierwsze
miejsce - 
katedra - jest
absolutnie
niesamowita;
jest to
trójnawowa
konstrukcja z
bardzo wysoką
nawą główną.
Sufity zdobią
kasetony, a
kapliczki po
bokach są
bardzo
dopracowane i
bogato
ozdobione
rzeźbami i
malowidłami. 

W krypcie pod
ołtarzem kryją
się fiolki z krwią
patrona Neapolu
- Św.
Januarego. Z
nimi wiąże się
interesująca
legenda, z którą
warto się
zapoznać. Na
ten temat nie
będę teraz
pisać, bo czas
goni do
następnego
punktu,

średniowiecznego
Zamku Dell'Ovo
- po polsku
"Jajecznego".
Fenomenem
jest jego
położenie. Nie
został
zbudowany tak
jak inne
neapolitańskie
zamki, a na
wysepce na
morzu. Kiedy
przybywa
sztorm, fale
spektakularnie

obmywają mury
budowli. Ze
szczytu
rozciąga się
malownicza
panorama
wybrzeża.
Ciekawym
pomysłem jest
też spacer po
ulicy Via Toledo,
która jest
najsłynniejszą
ulicą sklepową
w Neapolu. (cd.
str. 3.)

Neapol

Neapol nocą

MK

MK
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(cd. ze str. 2.)
Każdy znajdzie
tam coś dla
siebie. Znajdują
się tam butiki
słynnych marek,
a także wybitne
cukiernie i
lodziarnie. Tam
też można
zakupić drobne
pamiątki, takie
jak magnesy
czy pocztówki.
Także tam
znajduje się
Galeria Umberta
I, zbudowana na
styl tej w
Mediolanie. Ma
ona kształt
krzyża. Sufit
pokrywa
szklana
konstrukcja z
dużą kopułą na
środku. To też
jest miejsce na
małe zakupy.
Jeżeli nie
przejmujecie się
internetowymi
opiniami o
niebezpieczeństwie,
to  polecam
wieczorne
wyjście na
promenadę. Z
niej roztacza się
piękny widok na
rozświetlone
miasto
rozciągnięte na
całym
wybrzeżu.
Bulwar ten
ciągnie się nad
morzem i
przypomina ten
w Nicei. Barwne
kamieniczki
świetnie
prezentują się w
świetle,

a do zamku
Dell'Ovo
prowadzi
rozjaśniona
latarniami
grobla. Spacer
po zmroku to
jeden z
ciekawszych
punktów
zwiedzania,
ponieważ
oświetlone
miasto
naprawdę robi
wrażenie. Nie
polecam
zagłębiać się za
to w dzikie
uliczki w
centrum - tam
faktycznie może
być
nieprzyjemnie.
Macie jeszcze
trochę czasu?
Koniecznie
zobaczcie
podziemne
miasto, dumę
Neapolitańczyków.
Ale to nie
kolejne,
starożytne ruiny;
mowa o
modernistycznych
stacjach metra.
Na dwóch
liniach
podziwiać
można rzeźby,
mozaiki, freski i
nowoczesne
kolumny. Do
tego każda ze
stacji wygląda
zupełnie inaczej
i przedstawia
inne motywy.
Wielobarwne
zdobienia
przyciągają
wzrok każdego
podróżnego.

Szczególnie
polecić mogę
stację Toledo,
gdzie cały sufit
wyłożony jest
białą i niebieską
stłuczką. Na
środku
sklepienia jest
dziura
wydrążona w
taki sposób, że
nie widać jej
końca.  Nawet
przy dobrej
pogodzie warto
zobaczyć świat
pod ziemią.
Będąc w
Neapolu
faktycznie
umarłem z
wrażenia. To
miasto tętni
życiem: pełne
jest miłych ludzi,
zabytków,
kolorowych
kamienic i
targów
owocowych. I
oczywiście
wszędzie
pachnie pizzą!
Dlatego
wszystkim
polecam
wspaniałe
miasto. Jest tam
naprawdę dużo
do zobaczenia i
przeżycia.
Jeżeli nie macie
jeszcze planów
na wakacje,
zachęcam do
uwzględnienia
tego miasta na
liście. Z
pewnością nie
będziecie
zawiedzeni.
Miłosz
Kaczmarek

Każdy z nas
dojrzewał,
dojrzewa lub
będzie
dojrzewać.
Dorastanie jest
bardzo
problematyczne
i męczące
zarówno dla
nastolatków jak i
dla rodziców.
Podczas owego
okresu zmienia
się wiele rzeczy,
np. bardzo
szybko
rośniemy,
często
wszystko nas
denerwuje,
obrażamy się o
byle co. Zmienia
się też sposób
myślenia i
patrzenie na
świat, np.
(niestety)
znajomi stają się
ważniejsi od
rodziców, w
szafach
najczęściej

króluje kolor
czarny, a
pokazywanie się
w towarzystwie
rodziców staje
się "obciachem".
Pojawia się też
zjawisko zwane
buntem
nastolatka.
Dorastający
wtedy uważa,
że zawsze musi
mieć rację.
Rodzice stają
się
denerwujący, a
wszystko co
mówią, staje się
głupie i bez
sensu.
Nastolatkom do
głowy
przychodzą
różne dziwne
pomysły, jak np.
palenie
papierosów,
picie alkoholu,
krzyczenie na
rodzinę, a nawet
ucieczka z
domu

(nie sprawdza
się oczywiście
w 100%
przypadków!). 
W każdym razie
wszyscy
wiemy, że to
przejściowe.
Wszystkie
męczące i
dokuczliwe
"objawy"
dojrzewania po
jakimś czasie
stają się
śmieszne i
bardzo
zabawne. Więc
nie ma co
przejmować się
dorastaniem, bo
po prostu
"przejdzie". ;)

Ania Pelak

Przyjrzyjmy się jednemu trapiącemu tematowi.

Dojrzewanie 
i bunt nastolatka

Neapol MK
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rozważy to, że
się o nią
martwisz,
albo, że
przynajmniej
odważyłeś się
zapytać: „Czy
coś się stało?”,
mimo że miałeś
do zrobienia
ważniejsze
rzeczy. Jak
widzisz, że ktoś
jest smutny,
pociesz
go. Przez
wypowiedzenie
dwóch słów nie
rozboli Cię
gardło, a poza
tym na pewno
"temu komuś"
zrobi się miło.
Powiem

tak. Zawsze,
gdy chcę
powiedzieć
komuś coś
ważnego,  mam
obawy co do
tego, czy
nikomu tego nie
rozpowie, to
znaczy, że nie
mam do niego
zaufania.
Pamiętaj, jeśli
ktoś straci do
ciebie zaufanie,
to ciężko mu
będzie je
odzyskać.
Musisz
wiedzieć, że
jeśli człowiek
zmienił się na
gorsze, to może
i na lepsze.

I jeśli jest ktoś,
komu możesz
pomóc to zrobić,
to działaj! Nie
martw się, że
nie będzie chciał
z Tobą
rozmawiać. Jak
zdobędzie się
na odwagę i
zaufa ci, to na
pewno razem
uda Wam się
zaradzić
problemowi.

Amelia Spieć

Każdy z nas się zmienia z każdym dniem i każdą chwilą. Zmieniają nas błędy, doświadczenia a nawet inni
ludzie. Tak naprawdę nie możemy nic z tym zrobić. Jedyne, nad czym powinniśmy się zastanowić, to -
dlaczego?

Czemu ludzie się zmieniają?
Ludzie zmieniają
się z różnych
powodów.
Czasami na
lepsze, czasami
na gorsze.
Dzisiaj opowiem
o tym, czemu
ludzie mimo
wyboru
wybierają
trudniejsze drogi
i czy zawsze
zależy to od
nich. Zmiany. Z
czym kojarzy Ci
się to słowo?
Mnie zawsze
kojarzyło się ze
wszystkim, co
nieprzyjemne.
Sama nie wiem,
czemu. A tobie?
Więc zajmijmy
się pytaniem:
"Czemu ludzie
się zmieniają?"
W sumie to nie
jest łatwo na to
odpowiedzieć.
Nie wiemy, czy
ktoś robi to
świadomie.
Może emocje
robią to za
niego? Może
wcale nie chce
tego
pokazywać,

ale nie umie?
Może chciałby
codziennie
cieszyć się
życiem jak
każdy inny, ale
nie potrafi?
Może próbuje
robić wszystko,
żeby nie było
tego widać, ale
jego zmiany są
tak widoczne,
że tego nie
ukryje? Mówiąc
szczerze, to
wszystko może
nagle zmienić
bieg naszego
życia.
Zazwyczaj nie
zastanawiamy
się, co robimy.
Nie
zastanawiamy
się, czy kogoś
skrzywdziliśmy
albo czy nie
zrobiliśmy mu
przykrości.
Często nie
patrzymy w
przeszłość, a to
najczęściej
przez nią
następują
zmiany.
Któregoś dnia
nasza

koleżanka czy
nasz kolega
może być
zupełnie wesoły
i uśmiechnięty,
a za tydzień
możemy go
nawet nie
poznać. Może
po prostu
zmienić się w
smutny i nie
rzucający się w
oczy cień.
Najłatwiej jest
podejść i
zapytać, co się
stało. Prawie
zawsze nikt
nam nic nie
powie. W końcu
kto lubi mówić o
swoich
problemach?
Niektórzy robią
to, żeby się
tylko spytać i
już, jednak jeśli
nam na kimś
zależy, to już
inna sprawa.
Nawet jeśli ta
osoba nie ma
ochoty z nami
rozmawiać, to
na pewno w
głębi duszy 
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Mimo zmian, zostańmy razem! AS
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