
Z Archiwum XX

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

XX LO w Łodzi
XX LO, ul.Obywatelska 57
93-558, Łódź

Numer 56 11/18

Jesień z Agathą Christie
     Jesień to pora roku, w której dni stają się krótkie i chłodne. Z tego powodu więcej czasu
spędzam w domu niż na powietrzu. Mam w końcu okazję, aby pobyć sama ze sobą i
zatrzymać się w biegu.
    
     Jest to dla mnie doskonała okazja do tego, aby sięgnąć po książki, na które wcześniej
brakowało mi czasu. Postanowiłam, że w tym roku wybiorę twórczość Agathy Christie.
Czemu akurat ta autorka? Bardzo podoba mi się to, że jej kryminały trzymają w niepewności
do ostatniej strony. Mimo największych starań nigdy nie udało mi się zgadnąć, kto jest
zabójcą, a zakończenie zawsze okazywało się dużym zaskoczeniem. Na pewno zaletą
książek Christie jest obecność stałych bohaterów - Herculesa Poirot oraz panny Marple.
Dzięki ich udziale w każdej opowieści, czuję z nimi większą więź. Są detektywami, którzy
przeżywają pasjonujące przygody, rozwiązując zagadki kryminalne. Nie da się przy nich
nudzić. Akcja każdego utworu rozgrywa się mniej więcej w latach 40. XX wieku. Wciągająca
fabuła sprawia, że czuję się tak, jakbym naprawdę przeniosła się do tamtych czasów. Cała
twórczość Christie przepełniona jest sporą dawką czarnego humoru, dlatego nie każdemu
może przypaść do gustu. Dla mnie jednak to wielka zaleta. Wszystkie książki napisanie są
w lekkim, przyjemnym stylu.  
 
     Jeśli pozostałe lektury okażą się równie dobre jak te, które miałam okazję już przeczytać,
Agatha Christie będzie jedną z moich ulubionych pisarek.

     Nie mogę się doczekać, aż wieczorem usiądę w wygodnym fotelu, zaparzę herbatę i
sięgnę po resztę kolekcji kryminalnej Agathy Christie. To będzie piękna jesień.

Justyna, IIIa

"Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak
strachu."

Mark Twain

Lekcja w kinie

29 października klasa IIa, IIb
i IIIa wzięły udział w
ogólnopolskim programie
edukacji filmowej.

Na lekcję wybraliśmy się do
kina, gdzie odbyły się
zajęcia dotyczące
problematyki języka
filmowego. Lekcja w kinie
przyjęła postać
multimedialnej prezentacji z
elementami warsztatu
składającej się z projekcji
fragmentów filmów
dotyczących wcześniej
omówionych zagadnień oraz
z projekcji
pełnometrażowego filmu, w
czasie którego uczniowie
mogli wykorzystać zdobytą
wcześniej wiedzę. 

Zaprezentowano nam film
pt. „Nerve”, który porusza,
moim zdaniem, bardzo
aktualny temat, dotyczący
tego jak bardzo w
dzisiejszych czasach
młodym ludziom zależy na
popularności i jak wiele są w
stanie dla niej zrobić. Nie
zwracają przy tym uwagi na
niebezpieczeństwo, jakie im
grozi. 

Myślę, że udział  w takich
spotkaniach jak powyższe
jest bardzo dobrym
pomysłem, ponieważ
uczymy się wtedy wielu
ciekawych rzeczy w inny i o
wiele bardziej interesujący
sposób.

Klaudia, IIIa

NerveAgatha Christie BBBB
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DZIEWCZYNY NA PODIUM
Klaudia Włodarczewska  - II Wicemiss Ziemi
Łódzkiej

N: Jak dostałaś się do Konkursu Miss Ziemi
Łódzkiej?
K.W.: Casting odbył się w grudniu 2017 roku.
Dowiedziałam się o tym konkursie przez mojego
kolegę. Próby odbywały się co tydzień, były
bardzo męczące i zabierały sporo wolnego czasu.
Łącznie przygotowania trwały 3 miesiące. 
N: Czy pogodziłaś chodzenie na próby ze szkołą /
znajomymi ?
K.W.: Musiałam zrezygnować z chodzenia na
siłownię. Niestety, nie miałam czasu dla chłopaka
i znajomych, a uczyłam się w wolnych chwilach,
czasem w nocy. Próby trwały od 2 do 7 h.
Miałyśmy w ciągu dnia tylko 10-minutową
przerwę. 
N: Czy praca modelki wymaga poświęcenia ?
K.W.: Tak, trzeba być na wszystko
przygotowanym, w dzień gali dopiero
przymierzałyśmy stroje. Było bardzo mało czasu.
Trzeba ciągle się uśmiechać i ładnie się
prezentować. 
N:  Czy planujesz swoją przyszłość z zawodem
modelki?
K.W.: Bardzo mi się to podoba, ale chcę iść na
studia prawnicze.

Małgorzata Sońta - udział w 16th World
Championship of Modern Dance Sport
Małgosia zajęła I miejsce w kategorii - dance
show mini formacje juniorzy i II miejsce w
kategorii - free dance formacje młodzieżowcy

N: Jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
M.S.: Na pierwsze zajęcia zaprowadzili mnie
rodzice, tańczę od 12 lat. Z moim zespołem w
Polsce zajęliśmy drugie miejsce, co dało
możliwość pojechania na eliminacje mistrzostw
świata. 
N: Ile godzin poświeciłaś na zdobycie sukcesu?
M.S.: Na początku trenowałam po 2 h, potem po
6h dziennie.
N: Jak wyglądają mistrzostwa z perspektywy
uczestnika?
M.S.: Jest bardzo ciężko, na hali siedzi się 4 dni
po 16 h. Na wyjeździe w Chorwacji byłam 8 dni,
nie wypoczęłam, bo ciężko pracowałam. 
N: Jakie są plusy i minusy tego wydarzenia?
M.S.: Plusem na pewno jest satysfakcja z własnej
pracy i możliwość pokazania się światu.
Natomiast minusem jest to, że musiałam cały
wyjazd finansować sama.

Podsumowanie 
Obydwa konkursy są nie tylko ciężkie fizycznie,
ale również psychicznie. Dziewczyny od grudnia
nie miały czasu dla siebie i znajomych. Ciągle
odbywały się treningi i próby.

Natalia, IIb Małgosia Sońta Małgosia Sońta

Klaudia Włodarczewska Klaudia Włodarczewska

AA AA

BB BB



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 56 11/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Z Archiwum XX

TANIEC - dlaczego nie?

Moja przygoda z tańcem ludowym rozpoczęła się
w wieku 6 lat, gdy rodzice po raz pierwszy
zaprowadzili mnie do Zespołu Tańca Ludowego
„Harnam”.

Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że tak bardzo
polubię taniec ludowy, a Zespół stanie się moim
drugim domem. Trzeba pamiętać, że Zespół to
przede wszystkim ludzie, którzy nakręcają się
nawzajem i motywują do bardzo ciężkiej,
mozolnej pracy. Pracy, której wynikiem są
sukcesy i ogromna satysfakcja z dawania innym
radości. ZTL „Harnam” jest zespołem
amatorskim, tancerze nie otrzymują
wynagrodzenia, poświęcają swój czas, dlatego że
kochają taniec i chcą się w nim realizować. Mam
już za sobą około 60 koncertów i dalej chcę być
częścią Zespołu oraz promować polski folklor.
Obecnie dostałam się do reprezentacji Zespołu i
czeka mnie duże wyzwanie, ale nie poddaję się. 

W 2017 roku w Teatrze Wielkim odbył się koncert
z okazji 70. rocznicy działalności ZTL „Harnam”.
To wydarzenie uświadomiło mi, że tańczę w
najstarszym zespole w Polsce, starszym niż
„Mazowsze”. „Harnam” prezentuje opracowane
scenicznie tańce polskie: regionalne i narodowe.
Zespół ten powstał w 1947 roku – niedługo po II
wojnie światowej, a jego założycielką była
Jadwiga Hryniewiecka – tancerka, solistka Opery
Narodowej w Warszawie, choreograf, pedagog i
kierownik szkoły tańca. 

Zespół występuje nie tylko w wielkich salach
koncertowych, ale również w teatrach,
filharmoniach, domach kultury, na festynach
ulicznych. Można go zobaczyć w filmach
dokumentalnych, fabularnych, programach
telewizyjnych. ZTL „Harnam” jest laureatem wielu
konkursów m.in. w Niemczech, Rumunii, Francji,
Włoszech czy w Chinach. 

Oprócz tańca ludowego moją pasją jest także
jazz, który trenuję od 5 lat. W tej dziedzinie tańca
jestem samoukiem, sama opracowuję
choreografię, dobieram stroje i odpowiednią
muzykę. 

W roku 2016 w IV Przeglądzie Talentów
Tanecznych organizowanym w siedzibie ZTL
„Harnam” zdobyłam pierwsze miejsce. Ponadto w
tym roku brałam udział w projekcie dyplomowym
„Marzanna i Jaryło”, gdzie przedstawialiśmy rytuał
topienia marzanny w stylu słowiańskim. Z tym
spektaklem pojechaliśmy do Grodziska Owidz na
festiwal słowiański.

Taniec jest częścią mojego życia i czymś, dzięki
czemu mogę wyrazić siebie, pozwala mi pokazać
moje emocje, jest tym, co kocham bezgranicznie.

                                                         Weronika, Ic

Weronika Szymańska Weronika Szymańska Weronika SzymańskaAA AA AA
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Co robić, by nie utracić tego co
najważniejsze?

W ostatnim czasie często spotykamy się z
kradzieżą. Nie chodzi tutaj o rzeczy materialne,
tylko o sprawy, które teoretycznie trudno jest
posiadać w sensie fizycznym. Myślę o „kradzieży
duchowej”, tzn. utracie własnej tożsamości.
Czasem ludzie sami świadomie poddają się presji
społeczeństwa. Na świecie zanika indywidualizm,
jego miejsce zajmują zwarte grupki ludzi
kierujących się tym samym, robiących to samo,
uważających to samo - grupki nieposiadające
własnego zdania, swojej opinii. Jest to zjawisko
potocznie nazywane: "pójściem za tłumem".
Coraz częściej mocniejsze jednostki na świecie
dominują nad słabszymi. Narzucają swoje
poglądy, decyzje i słowa. Człowiek staje się
podporządkowany, nie potrafi wypowiedzieć
swojego zdania, podjąć sam wyboru.

W jaki sposób jeszcze idziemy za tłumem i co na
tym tracimy? Bycie człowiekiem uległym odbiera
nam chęci do życia, sens istnienia, ambicje i
plany życiowe, wartości i indywidualne morale.
Zabiera marzenia oraz talenty. A czym jest
człowiek bez tych zwyczajów i norm?

Ludzie wciąż chodzą z poczuciem niespełnienia,
niezadowoleni ze swojego życia, ponieważ nie
osiągnęli tego, o czym marzyli, czego pragnęli.

Żałują, że nie walczyli o to, co uważają za
słuszne, że podjęli decyzje pod wpływem innych
ludzi. Każdy z nas jest wyjątkowy i powinniśmy o
tym pamiętać.

Wyrażanie swojej opinii wiąże się często z tzw.
"hejtem", który prowadzi do wyciszenia jednostek
z niskim poczuciem własnej wartości. A przecież
każdy ma prawo do powiedzenia tego, co uważa
za słuszne, dokonania wyboru tego, co jego
zdaniem jest dobre. Najlepszym przykładem
środowiska, w którym występują owe sytuacje,
jest szkoła. W tym właśnie miejscu najczęściej
społeczeństwo bezpowrotnie traci najważniejsze
dla siebie wartości, ambicje, plany i marzenia. To
jest jeden z priorytetów, którym powinniśmy się
kierować, mianowicie być wiernym swoim
poglądom, wartościom i marzeniom. Należy
wykazać, że jest się odrębną, indywidualną
jednostką, a nie czyjąś kopią.
Kluczem utrzymania tych zamierzeń jest
nieprzejmowanie się innymi i tym jak reagują i co
sądzą o naszych poglądach i marzeniach. Po
osiągnięciu naszych celów staniemy się
niezależni i poradzimy sobie w wielu sytuacjach
życiowych oraz będziemy bardziej spełnieni
zawodowo.

Madzia, Ic

Zaduma

Las

Miłość Jesień Syuzi Shahinyan

Syuzi Shahinyan

Syuzi Shahinyan Marta Marquardt
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