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„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i
nie ma prawa do przyszłości”

Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście
żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym
znakiem jest odtąd orzeł biały. Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany,
rozkazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki, jako symbol zupełnej zgody i
braterstwa, jakie muszą wśród żołnierzy polskich panować. Niech Strzelcy przypną do
czapek blachy Drużyniaków, a oddadzą im swoje orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola
bitew, gdzie, mam nadzieję, zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami.

Żołnierze!

Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie
granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za
oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie.
Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród
was pełnić funkcje dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać
oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było...
Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, i
pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię.

Źródło: Józef Piłsudski-  Przemówienie do złączonych w I kompanię kadrową oddziałów
Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich. 3 sierpnia 1914

Święto Niepodległości

Jak już pewnie wszyscy
dobrze słyszeli, w tym roku
w Polsce obchodziliśmy 11.
listopada wyjątkową, setną
rocznicę odzyskania
niepodległości. Uzyskanie
wolności było długim,
stopniowym procesem.
Wybór 11 listopada
uzasadnić można zbiegiem
wydarzeń w Polsce z
zakończeniem I wojny
światowej dzięki zawarciu
rozejmu 11 listopada 1918,
pieczętującego ostateczną
klęskę Niemiec. 

Niemalże wszędzie hucznie
świętowano, również nasza
szkoła wykazała się
pięknym apelem
upamiętniającym
odzyskanie niepodległości.
Uczniowie przygotowali
uroczystą akademię.
Razem z wieloma szkołami
w Polsce o godzinie 11:11
odśpiewaliśmy hymn
naszego kraju. 
W XX LO odbył się też
konkurs na najpiękniejsze
kotyliony. Zwyciężyła klasa
IIa. 
Gratulujemy! 

Kamila IIIa

Kotylion Józef Piłsudski

„Bo my nie błagamy o wolność, my o nią
walczymy"

gen. Witold Urbanowicz

Marta JB
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DZIEWCZYNY Z PASJĄ

Czy pomaganie jest ważne? Co nam daje? Czy
zyskujemy coś wspieraniem innych? Spróbuję
Was w swojej wypowiedzi przekonać, że na
wszystkie te pytania można odpowiedzieć
pozytywnie. Swoje zdanie poprę w kilku
argumentami. 
Zacznijmy od tego, czym jest pomaganie? Każdy
na to pytanie odpowie inaczej. Dla jednych to
pomoc staruszce w przejściu przez pasy, a dla
innych to coś większego i istotnego w ich życiu -
wolontariat. Nie zapomnijmy, że każde pomaganie
jest dobre i uczy nas ważnych wartości w życiu.
Czasami nie dowiedzielibyśmy się o nich, gdyby
nie pomoc drugiej osobie.
Bezinteresowna pomoc daje nam ogromnie dużo,
tylko my często nie zdajemy sobie sprawy z tego,
ile druga osoba przekazuje nam ciepła i dobroci.
Uśmiech, kiwnięcie głową, czy usłyszenie
dobrego słowa jest największą nagrodą, jaką
możemy otrzymać. 
Pomagając innym, dajemy dużo również sobie.
Przez poddanie komuś pomocnej ręki stajemy się
pewniejsi, bardziej dorośli, a co

najważniejsze zwiększamy własną samoocenę.
Osoby, które pomagają bezinteresownie innym
mają więcej pozytywnych emocji i umieją się
cieszyć z małych rzeczy. Nawet jeśli mamy zły
dzień, często czyjeś skromne ,,dziękuję"
poprawia nam humor i daje energię na cały dzień.
W pomaganiu z dobrego serca zasadniczą rzeczą
jest sprawienie drugiej osobie radości.

Dużo nastolatków ma mnóstwo wolnego czasu i
zazwyczaj marnuje go na korzystaniu z telefonu
lub graniu na komputerze lub konsoli. Mało kto
wie, że jest tyle innych rodzajów spędzania tych
chwil. Jeśli lubisz pomagać innym ludziom, to
idealnym sposobem na wykorzystanie wolnego
czasu jest wolontariat. Tłumaczenie w stylu „Ja
nie umiem, nie mam podejścia” jest tutaj
zbędne. Jeśli masz dwie ręce i głowę pełną
pomysłów, to możesz wszystko. Dla kogoś, kto
przejawia chęci, zawsze znajdzie się jakieś
zajęcie. 

Dużo wolontariuszy twierdzi, że po
zaangażowaniu w grupę pomagającą innym stali
się lepszymi ludźmi, nauczyli się empatii i poznali
problemy takie jak: bieda, alkoholizm czy
niepełnosprawność. Sama po sobie mogę
powiedzieć, że stałam się bardziej wrażliwa oraz
milsza dla innych osób. Przez wstąpienie do
jednej organizacji, a mianowicie Caritasu,
poznałam przecudownych ludzi. Przez wolontariat
czuję się komuś potrzebna. Pomaganie sprawia
mi wiele radości, a kiedy robię coś dla innych,
zapominam o wszystkich moim problemach.
Zauważyłam, że stałam się bardziej
odpowiedzialna i wyrozumiała w wielu kwestiach.

Jestem z siebie dumna, że działam w Szkolnym
Kole Caritas, do którego Was serdecznie
zapraszam.  Mam nadzieję, że przekonałam
Was, że pomaganie jest bardzo istotne w życiu
każdego człowieka. Możemy pomóc wielu
osobom! 

Martyna Ic

Pomaganie Caritas PomaganieJB JB JB
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DZIEWCZYNY Z PASJĄ
Jazda konna
Wiele osób, które nie próbowały tego sportu,
najczęściej myślą, że jest to przyjemna i łatwa do
nauczenia dyscyplina. Czy jednak jest tak
naprawdę?
Jazda konna polega na zaufaniu człowieka do
konia, ale także konia do człowieka. Bez tego nie
zdołamy zrobić ćwiczeń i nasza jazda nie będzie
tak przyjemna, jak byśmy chcieli. Jednak co
zrobić, aby obce zwierzę obdarzyło nas
uczuciem?

Jak porozumieć się z koniem?
W tradycyjnym jeździectwie konie nauczone są
reagowania na łydkę, dosiad oraz wodze. Można
też porozumieć się z nim jak w stadzie – jeśli
chcemy, żeby koń przyspieszył, podnosimy
naszą energię poprzez wdech i lekko
przesuwamy łydki do tyłu. To jak łatwo
porozumiemy się z koniem, zależy też częściowo
od charakteru naszego i konia. 

Niektóre są posłuszne i chcą z nami
współpracować, lecz są też takie, które w
każdym momencie próbują wyczuć nasz błąd po
to, żeby wyrzucić nas z siodła. Takim koniom
trzeba pokazać swoją stanowczość oraz za
wszelką nie dać się im przechytrzyć. Konie to
sprytne zwierzęta i potrafią nas oszukać w
niektórych sytuacjach. 

Jak zrozumieć mowę konia?
Aby zrozumieć uczucia konia, jeźdźcy głównie
patrzą na jego uszy. Jeżeli koń ma je mocno
położone, lepiej się do niego nie zbliżać, bo
oznacza to, że jest on wściekły i może nam
zrobić krzywdę. Jeżeli jednak koń ma skierowane
uszy do przodu, to wynika to z zainteresowania i
w takim przypadku możemy bez obaw do niego
podejść.

Czy warto zacząć jeździć konno?
Oczywiście, że warto. 

Jazda konna wpływa korzystnie na nasze zdrowie
oraz samopoczucie. Uczy nas cierpliwości,
wrażliwości oraz empatii, bo właśnie na tych
emocjach głównie opiera się ten sport. Wzmacnia
też poczucie samodzielności i odpowiedzialności.
W tym sporcie jest się odpowiedzialnym za dwoje
– za siebie i za swojego zwierzęcego partnera.
Jazda konna także leczy. W dzisiejszych
czasach wykorzystywana jest do leczenia ludzi
dotkniętych autyzmem, ADHD, urazami rdzenia
kręgowego, czy dystrofią mięśniową. Jest też
pomocna dla ludzi, którzy mają kłopoty
emocjonalne.

Pamiętajmy, że w tej dyscyplinie sportowej
współpracujemy z żywym zwierzęciem, które też
ma uczucia. Nie traktujmy koni jak maszyny. Im
też się może nie chcę lub mogą mieć zły dzień.
Bądźmy dla nich wyrozumiali i traktujmy je jak
naszego sportowego partnera.

Zuzia Ic

Jazda konna Jazda konna Kontakt z koniemZuzia Zuzia Zuzia
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             Rekomendacje książkowe
Przeczytałam ostatnio bardzo ciekawą książkę.
Osobom, które lubią fantazy bardzo ją polecam.
Przyznam szczerzę, że do tej książki zachęcił
mnie opis na tylnej części okładki, ale też i sama
okładka. Wiem, że nie ocenia się książki po
okładce, ale w tym przypadku to się sprawdziło.
,,Rudowłosa" Jaye Wells to pierwsza część sagi o
Sabinie Kane. Opowiada historię dziewczyny,
która jest pół wampirem pół magiem. Jest
nietolerowana przez społeczeństwo wampirów ze
względu na swoją mieszaną krew. Jej babcia jest
przywódczynią rasy wampirów, czyli jedną z
trzech domini-dominią alfa. Lawinia Kane nie
toleruje swojej wnuczki przez błąd własnej córki,
który miał duży wpływ na życie Sabiny. Bohaterka
stała sie zamachowczynią, żeby zaimponować
babci i zasłużyć na jej szacunek.

Oczywiście co by to była za książka, gdyby nie
znalazł się jakiś wątek miłosny. Otóż Sabina
poznaje Adama Lazarusa, który jest bardzo
przystojnym magiem. Trzyma go na dystans,
ponieważ nie chce popełnić takiego błędu jak jej
matka, której nienawidziła ze względu na to, że
poślubiła maga.

Ma jej to za złe, ponieważ związki między rasami
były surowo zabronione. Jeśli ktoś złamał zasady,
był skazywany na karę śmierci. W dodatku
Sabina dowiaduje się, że ma siostrę bliźniaczkę –
Maisie, o której istnieniu nawet nie wiedziała. W
przeciwieństwie do Sabiny, Maisie została
wychowana przez magów.

Sabina musi stawić czoła licznym wyzwaniom.
Jest silna, ale czy wytrwa w dążeniu do
szczęścia? Czy zrozumie, że babcia nigdy jej nie
kochała? Czy dopuści do swojego serca Adama i
swoją siostrę? Czy możliwe jest, że przestanie
zabijać niewinnych i stanie po stronie dobra?
Dowiecie się tego tylko wtedy, kiedy przeczytacie
książkę.

Książka jest pełna akcji, ma ciekawą fabułę, nie
da się przy niej nudzić. Przeczytanie jej zajęło mi
sporo czasu, ale w ogóle go nie żałuję. Czytając ją
czytelnikowi towarzyszy uczucie prowadzenia
podwójnego życia. 
Mam nadzieję, że trochę Was zaciekawiłam!

Martyna Ib

Różnorodność świata

Świat, który nas otacza, jest bardzo różnorodny,
kraje, mimo że mogą wydawać się
podobne, różnią się zwyczajami i tradycjami.
Ludzie mają odmienne podejścia do życia i inną
mentalność. To wszystko sprawia, że jesteśmy
wyjątkowi. Podróżując, mamy możliwość
poznawania życia od nowa, a inna kultura może
nawet wprowadzić zmiany w naszym
rozumowaniu. W tym artykule postaram się
przedstawić najbardziej charakterystyczne cechy
innych narodowości.

Japonia - kraj, w którym kanon piękna jest
całkiem inny niż w Europie. Dziecięca uroda,
krzywe zęby, małe usta i duże oczy to najbardziej
pożądane cechy u kobiet. Dodatkowo maseczki
wcale nie służą do ochrony przed
zanieczyszczeniami powietrza tylko po to, aby
ukryć niedoskonałości, np. zmarszczki. Kobiety
po rozwodzie mają obowiązek opiekować się
byłym mężem do jego śmierci. 

Wielka Brytania - ludzie charakteryzują się tam
wielką kulturą, szanują się, nie przepychają, a
podczas wysiadania z autobusu nawet dziękują
kierowcy. Czerwone światło na przejściach dla
pieszych, nie powoduje, że ludzie się zatrzymują,
a tylko starają się zachować ostrożność.
Imprezowicze muszą przyzwyczaić się do tego,
że większość barów, czy pubów zamyka się o
23:00 albo 00:00.

Stany Zjednoczone - jednym z lepszych
aspektów życia w USA jest to, że mieszkańcy nie
przywiązują wagi do wyglądu. Ludzie są bardzo
tolerancyjni i nie oceniają, jak ktoś się ubiera. Są
do tego bardzo wyluzowani i chętnie poznają
innych. Podczas płacenia rachunku, np. w
restauracji nie tylko wypada, ale wręcz trzeba
dawać napiwek kelnerowi.

W każdym kraju można doszukać się pozytywów
i negatywów. Jednak należy pamiętać, że to co
dla nas może wydawać się dziwne, to dla kogoś
jest to po prostu normalne i zwyczajne.

Paulina Ic

Rudowłosa RudowłosaJB JB
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