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Dawno temu we Wrocławiu...
Wycieczka do Panoramy Racławickiej

W piątek 22
marca klasy 6b,
6a, 7a i 7b
wybrały się na
wycieczkę do
Wrocławia w celu
obejrzenia obrazu
przedstawiającego
bitwę pod
Racławicami.
Podczas tej
potyczki Polacy
odnieśli
zwycięstwo nad
wojskami
rosyjskimi. Dzieło

sztuki zostało
stworzone przez
zespół malarzy z
Wojciechem
Kossakiem i
Janem Styką na
czele. Została
przywieziona do
miasta po II wojnie
światowej, lecz nie
była pokazywana
w muzeach ze
względu na
aktualną sytuację
polityczną w
Polsce. Dzieło

wybitnych malarzy
ma aż 114 metrów
długości i 15
metrów
wysokości. Płótno
zostało
sprowadzone z
Belgii i było
transportowane w
piętnastu
kawałkach. Do
jego
zagruntowania
malarze zużyli aż
750 kilogramów
farby. W muzeum

oprócz Panoramy
Racławickiej
można również
podziwiać
przestrzenny
schemat
ustawienia wojsk
polskich i
rosyjskich
podczas bitwy,
ukazany na
niewielkiej
makiecie. Na
wystawach są
przedstawione
stroje i uzbrojenie

żołnierzy. Można
również zobaczyć
zdjęcia malarzy
podczas
malowania
obrazu.
Imponujące dzieło
sztuki wprawiło
wszystkich w
zachwyt,
wycieczka do
Wrocławia
dostarczyła
niezapomnianych
wrażeń.
Monika Żołud
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Nie możemy
jednak zapiąć
takiej osoby w
kajdanki, żeby
ciągle przy nas
była, jednak na
pewno
poczulibyśmy
się lepiej jakby
chociaż raz się
pojawiła.
Według mnie
pozostanie
samemu z
naszym
najgorszym
koszmarem,
czyli
problemami, jest
jedną z
najgorszych
sytuacji
naszego życia.
Jeśli mamy
prawdziwego
przyjaciela, to
wiemy, że
możemy z nim
porozmawiać, a
on zawsze
spróbuje coś
zrobić i pomoże.
Pamiętajmy
jednak, że
pomoc to nie
zawsze jest
wykonanie
jakiejś
konkretnej
czynności.
Czasami
pomocą może
być nawet
pocieszenie
albo
wysłuchanie, bo
przecież jeśli
ktoś już nie

ma do nikogo
zaufania i sam
nie widzi wyjścia
ze swojej
udręki, to kiedy
ktokolwiek go
wysłucha, to
może nawet
uratować mu
życie. Wyobraź
sobie, że
wracasz do
domu ze szkoły
czy pracy i nie
masz do kogo
się odezwać, że
jedyna osoba, z
którą
rozmawiasz, to
ty sam, że twoje
problemy tylko
cię pogrążają,
bo nie możesz
znaleźć
żadnego
rozwiązania i
żadnych drzwi
wyjścia, które
zamkną przykrą
przeszłość,
która męczy
każdego. W
domu można
czuć się
samotnie nawet
wtedy, kiedy jest
pełen rodziny
czy przyjaciół. A
jak ty rozumiesz
słowo "dom"? Z
czym ci się
kojarzy? A
może zapytam,
z czym
powinien się
nam kojarzyć?
Mnie zawsze
mówiono, że 

dom to miejsce,
do którego chce
się wracać,
miejsce, w
którym lubimy
spędzać czas,
miejsce, w
którym
znajdziemy
najważniejsze
osoby w
naszym życiu,
osoby, które
nam pomogą,
będą nas
wspierać,
spróbują
rozwiązać nasz
problem, nigdy
nas nie
wyśmieją,
zawsze
przytulą,
pocieszą miłym

słowem. Na
pewno są
wśród nas
ludzie, którzy
widzą to
zupełnie
inaczej,
uważają, że
"dom'' to
ostatnie
miejsce, do
którego
chcieliby trafić
po
skończonych
zajęciach. Nie
uważasz, że to
straszne?
Przecież zanim
dorośniemy, to
do domu
wracamy
codziennie.
Codziennie

się w nim
budzimy,
codziennie
jemy w nim
śniadanie,
codziennie się
w nim uczymy,
codziennie w
nim zasypiamy,
codziennie
odrabiamy w
nim lekcje,
codziennie
spotykamy w
nim swoich
najbliższych i
najlepszych
przyjaciół, czyli
rodziców, czyż
nie? Kto
chciałby, żeby
działo się na
odwrót?
Chciałbyś, żeby

twój dom był
twoim
najtrudniejszym
przeciwnikiem,
z którym
przegrywasz
walkę każdego
dnia, nie
wiedząc, kiedy
chociaż
raz wrócisz do
niego
szczęśliwy?
Kiedy chociaż
raz poczujesz
się w nim
szczęśliwy?

(cd. str. 3.)

Nikt nie chciałby być sam w najgorszych chwilach w swoim życiu, chciałby mieć kogoś przy swoim
ramieniu, kogoś, na kim mógłby się oprzeć.

Czy każdy problem da się rozwiązać?
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 Czy ktoś by
tego chciał?
Oczywiście, że
nie... Więc
dlaczego
człowiek, który
znajduje się w
takiej sytuacji,
zazwyczaj nie
podejmuje
żadnych
działań albo
chociaż nie
mówi o tym
komuś?
Przebywanie
na siłę w
miejscu,
którego się
nienawidzi i
które nas
krzywdzi, jest
męczące, więc
rzadko kiedy
pozwala na
jakiekolwiek
starania...
Mnóstwo ludzi
mówi i myśli, że
z KAŻDEJ
sytuacji jest
jakieś wyjście,
że da

się uporać z
każdym
kłopotem.
Prawie
wszyscy myślą,
że ktoś, kto
walczy z jakąś
przeszkodą, to
nie dokłada do
tego
jakichkolwiek
starań, że nie
zmienia metod,
a to przecież
nieprawda...
KAŻDY, kto
naprawdę chce
pozbyć się
swojego
strapienia,
próbuje
wszelkich
sposobów i
prawdopodobnie
poddając się
daje znać, że
spróbował
wszystkiego, a
dopowiadając
mu, żeby
spróbował
jeszcze raz,
gdyż może

"tym razem to
zadziała" nie
zmienia
niczego, a
wręcz sugeruje,
że taka osoba
za mało się
stara. Ciągłe
szukanie
nowych
odpowiedzi jest
wykańczające.
Szukanie
powodów jest
jeszcze
gorsze... Po
pierwsze
powodów może
być naprawdę
mnóstwo."Nic
nie dzieje się
bez powodu" -
to zdanie na
pewno
usłyszałeś
chociaż raz, ale
czy na pewno
mówi ono
prawdę? Po
drugie, co jeśli
nie możemy
żadnego
znaleźć?

Prawdopodobnie
uznamy siebie
za powód
wszystkiego, co
nas trapi, czyli
wpędzimy
siebie w kozi
róg... Zapewne
zaczniemy się
nieskończenie
obwiniać.
Obwinianie się
za nieswoją
winę? Brzmi
dziwnie, ale w
takim
momencie
swojego życia
już ciężko jest
robić coś
innego,
szczególnie
jeśli jest się z
tym wszystkim
samym...

Amelia Spieć

...

Postrajkowy
chaos

Niedawno
zakończył się
strajki
nauczycieli.
Podczas strajku
były bloki, lecz
teraz lekcje są
normalne. Jak
wygląda szkoła
po strajku?
Zacznijmy od
lekcji. Wielu
nauczycieli musi
robić po dwa
tematy na lekcji,
aby nadrobić z
tematami.
Uczniowie nie
pamiętają już
wielu rzeczy, a
sprawdziany
(szczególnie dla
osób, które
kończą dział)
się zbliżają. Po
drugie jest
zamieszanie z
dyżurnymi.
Niewiele

osób wie, kto
nim jest, a kto
nie. Dodatkowo
jak już
wcześniej
wspomniałem
wiele osób nie
pamięta
tematów, które
były omawiane
wcześniej na
lekcji, a na
ponowne
przerabianie ich
nie ma czasu.
Moim zdaniem
po kilku dniach
wszystko
powinno wrócić
do normy, ale
teraz w szkole
panuje chaos.

Mikołaj Szajna

Strajk

AS

JZ
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Wycieczka do Pragi, czyli odkrywamy Czechy.

Wspomnienia z wycieczki do Pragi

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Monika Żołud, Amelia Spieć, Maciej Makowski, Mikołaj Szajna
Zdjęcia: Amelia Spieć, Maciej Makowski, Justyna Zaryczańska
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

W dniach 10-12
kwietnia klasy 5,
7a i 7b
wyjechały na
wycieczkę za
granicę
Rzeczpospolitej
Polskiej. Tak
dokładniej, do
Czech.
Punktami
wycieczki były
między innymi
Liberec oraz
IQLandia i
Babyllon oraz
Praga wraz z
przejazdami
metrem i
tramwajami.

Ostatnim jej
punktem było
Skalne Miasto.
Wycieczka do
Pragi była
głównym
punktem całego
wyjazdu. Można
było kupować
pamiątki, robić
zdjęcia itp. W
Pradze można
było zwiedzić:
Katedrę,
Bazylikę św.
Jerzego, rynek i
inne różne
interesujące
(choćby mnie)
zabytki. Oprócz

tego trzeba
wspomnieć
również o
warunkach
zamieszkania.
Otóż uczestnicy
wycieczki
mieszkali  w 3
gwiazdkowym
hotelu „Bridge”.
Sam wyjazd był
świetny. Na sam
koniec czekała
nas wycieczka
do Skalnego
Miasta, gdzie
czekało nas: 

dużo schodów i
ciekawostek,
ładny krajobraz i
rejs łódką.
Teraz czas na
kilka słów o
zwiedzanych
miastach. Praga
jest
zdecydowanie
pięknym
miastem, co
widać
bezpośrednio

przebywając
tam i oglądając
tamtejsze
zabytki. Liberec
również jest w
miarę ładny,
można tam
oglądać Ratusz,
pewną rzeźbę,
którą ciężko jest
nazwać oraz
drzewa
podobne do
drzew kwitnącej

wiśni (które
może nimi były,
ale nie miałem
jak tego
zweryfikować).

Maciej
Makowski

Katedra w Pradze

Ratusz w Libercu

MM

MM
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