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                    POŻEGNANIE KLAS TRZECICH

„Ostatni raz z moją klasą..”,
„Ale to już było” i inne
piosenki rozbrzmiewały w
sali gimnastycznej XXLO z
okazji uroczystości
zakończenia roku szkolnego
przez klasy trzecie, które
jednocześnie tego dnia stały
się jej absolwentami.
Wydarzenie zostało
zorganizowane przez panią
profesor Bożenę Bagińską.
Część artystyczną
pożegnania, która nie tylko
wywołała uśmiech na
twarzach obecnych, ale
również łzy w oczach
maturzystów i nauczycieli,
wymyślili i dopracowali
uczniowie klas IIC oraz IID.

Uroczystość rozpoczęła się
od wniesienia sztandaru i
odśpiewania hymnu
narodowego. Pierwsza głos
zabrała pani dyrektor
Elżbieta Nowicka, która jak
zawsze wygłosiła wspaniałe
przemówienie. 

Następnie wychowawcy
klas trzecich wręczyli
nagrody i świadectwa z
wyróżnieniem, czyli tzw.
„czerwonym paskiem”.
Później nadeszła najbardziej
oczekiwana część
artystyczna, która obfitowała
w zabawne filmy nakręcone
przez uczniów naszej
szkoły oraz piosenki, które
zostały zaśpiewane przez
utalentowane uczennice:
Justynę Janiszewską,
Natalię Pachulską z klasy
IIC, Karolinę Gębską z klasy
IID.
Na sam koniec uroczystości
zostały wręczone prezenty
dla trzecioklasistów od ich
młodszych o rok kolegów ze
szkolnych korytarzy.  W tym
roku były to plakietki, które -
miejmy nadzieję – będą
przywoływać same dobre
wspomnienia.

                                 Marta
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Pod koniec kwietnia, klasy IIC i IID wybrały się na
wycieczkę do Warszawy, w ramach której
odwiedziły, m. in. Muzeum Historii Żydów
Polskich. W budynku muzeum zobaczyliśmy
wzruszającą historię narodu semickiego. Stała
wystawa została podzielona na osiem
tematycznych galerii. Jedna z nich nazywana
"Zagładą" wywołuje dreszcz emocji u odbiorcy,
ponieważ ukazuje grozę Holocaustu. Spacerując
po muzeum poznaliśmy życie codzienne,
tradycje, kulturę narodu żydowskiego. Obiekt
prowadzi nas przez historię Żydów od czasów
najdawniejszych, od chwili, gdy pojawili się na
ziemiach polskich do czasów współczesnych.

Przed zwiedzaniem muzeum udaliśmy się wraz z
przewodnikiem na spacer po Łazienkach
Królewskich. Mieliśmy okazję wysłuchać
interesujących ciekawostek i opowieści.
Przewodnik pokazał nam wiele ładnych budowli.
Wycieczkę zaczęliśmy od Pałacu Myślewickiego.
Mogliśmy przyjrzeć się z bliska "Teatrowi na
Wyspie" jak i obejrzeć Pałac na Wyspie.
Zgromadzone klasy, usłyszały dużo intrygujących
informacji na temat Szkoły Podchorążych czyli
Wyższej Szkole Wojskowej wybudowanej w 1815
roku, założonej na polecenie księcia Konstantego.

Przy szkole znajduje się popiersie Piotra
Wysockiego, jednego z bohaterów powstania
listopadowego. Po zwiedzaniu Łazienek
Królewskich udaliśmy się na spacer po Starym
Mieście, czyli najstarszej części Warszawy.
Stare Miasto zostało założone nad brzegiem
dopływu Wisły - rzeczki Kamionki. Początki
sięgają XIII wieku, kiedy było jeszcze otoczone
wałem ziemnym. Historycy uważają, że zostało
ono założone przez Bolesława II (księcia
mazowieckiego i płockiego). 

Spędzając czas na Starym Mieście przyjrzeliśmy
się z bliska Bazylice Archikatedralnej pw.
Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela - jednej z
najstarszych świątyń Warszawy. Stanowi ona
jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji
narodowej Polski. Dawniej w Bazylice odbyły się
koronacje dwóch władców Polski oraz
zaprzysiężona została tam Konstytucja 3 maja.

Przed udaniem się do Muzeum, przystanęliśmy
przy Pomniku Powstania Warszawskiego, który
wzniesiono na Placu Krasińskich. Obecnie tłem
dla pomnika jest gmach Sądu Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej. 
                                                                    Marta

            WYCIECZKA PO ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH, STARYM MIEŚCIE 
                               I MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH
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W tym artykule chciałabym spojrzeć na e – booki
z innej strony. Ta elektroniczna wersja książki
ma, według mnie, wiele wad, ale widzę też jedną
znaczącą zaletę. Technologia będzie szła tylko do
przodu, książki muszą za nią nadążać, jeżeli
chcą nadal zyskiwać uwagę czytelników.
Współcześnie zamiast wersji papierowych
zaczynają pojawiać się ich elektroniczne
odpowiedniki. Nie jest to najgorsze wyjście.
Chociażby ze względu na to, że w dzisiejszych
czasach mało jest miejsc na świecie, do których
nie dociera Internet. Większość ludzi ma do niego
swobodny dostęp, a właśnie tam można teraz
znaleźć książki. Przyczynia się to do wzrostu
poziomu czytelnictwa. Jest to bardzo
optymistyczna wiadomość, bo przecież treść
książki, wartości w niej zawarte są przekazywane
w takim samym stopniu w obu przypadkach.
Wadą e-booków dla niektórych czytelników jest
brak możliwości bezpośredniego kontaktu z
papierową wersją. Przyjemnością często jest
samo przekładanie kartek, zapach książki, a
także robienie notatek na marginesach.

Trzeba sobie jednak zadać pytanie - czy
zainteresowanie e – bookami będzie zawsze takie
samo, czy może wraz z przemijającą modą ta
forma książek zostanie odsunięty na bok? W
końcu już w 1971 roku w Stanach Zjednoczonych
powstała pierwsza kolekcja e – książek pod
nazwą Project Gutenberg na cześć wynalazcy
druku. Jednak jest o nich głośno dopiero teraz,
gdy ktoś zapoczątkował ten trend. Można
powiedzieć, że ten rozgłos jest wykorzystywany
w dużym stopniu, aby temat nie odszedł w
niepamięć. Wiele bibliotek podaje na swoich
stronach internetowych linki do najciekawszych
kolekcji cyfrowych z Polski i świata.
Czy e – książki z nami zostaną? To zależy tylko i
wyłącznie od nas, ludzi.

                                             Beata

                                "Kto czyta książki, żyje podwójnie."
                                                                        Umberto Eco

książkie-book biblioteka

"Czytanie to jest odnajdywanie własnych
bogactw 
i własnych możliwości przy pomocy cudzych
słów."  
  J. Iwaszkiewicz

"Ludzie przestają myśleć, gdy przestają
czytać."
  Cycero

"Czytanie dobrych książek jest niczym
rozmowa z najwspanialszymi ludźmi
minionych czasów"
  Kartezjusz

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak
jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy
przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak
jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
  przysłowie chińskie

NNNN NN



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 37 05/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZ Archiwum XX

Koniec roku szkolnego coraz bliżej, przez co
wielu uczniów nie wie, co zrobić ze swoim
wolnym czasem. W maju w naszym mieście nie
ma miejsca na nudę. Harmonogram imprez, które
odbędą się w tym ciepłym miesiącu, jest bardzo
bogaty i różnorodny. Do wyboru, do koloru! Z
pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

22 maja Studenckie Radio ŻAK obchodziło swoje
56. urodziny! Tego dnia o godzinie 15;00 nadano
specjalną urodzinową ramówkę, a 28 maja w
czwartek w klubokawiarni "Niebostan" przy ulicy
Piotrkowskiej 17 o 20:00 rusza urodzinowy
koncert, na którym zagra Iza Lach. Następnie
odbędzie się afterparty. Wystąpią na nim: Tsar
Poloz, Bednarz i Blumental.

22 maja na terenie rekreacyjnym na Księżym
Młynie odbyła się Wielka ANIMAjówka w związku,
z którą po godzinie 20:00 ruszyła projekcja filmu
"Och, Pampalini", a tydzień później (29 maja) o tej
samej godzinie zostanie pokazany "Bolek i Lolek
na Dzikim Zachodzie".

W ostatnią środę maja rusza V Międzynarodowy
Festiwal Teatralna Karuzela, który potrwa do 3
czerwca. Będzie on polegał na spotkaniach,
dyskusjach, debatach, ale przede wszystkim na
projektach, które mają na celu sprawdzić, co to
znaczy czuć, myśleć, być. Zorganizowane
zostaną warsztaty i animacje. Na ulicach
będziemy mogli zobaczyć tzw. Wóz
Metafizyczny. Działania w ramach festiwalu
ujrzymy na skwerach, w parkach i na naszych
podwórkach, 
a na spektakle i warsztaty zaprasza Teatr
Pinokio.

Od 30 do 31 maja będziemy mogli zobaczyć
najdłuższy antykwariat na ulicy Piotrkowskiej.
Książki, płyty, komiksy, filmy będą
wszechobecne na ulicy. Jeśli chcesz się czegoś
pozbyć, sprzedać, wymienić lub oddać,
wystarczy tylko zarejestrować się na stronie
wydarzenia. Uwaga - ilość miejsc ograniczona.

Jeśli jeszcze nie zostaliście zachęceni do wzięcia
udziału w życiu miasta, zapraszamy do
odwiedzenia strony lodz.naszemiasto.pl, gdzie
znajduje się pełny harmonogram imprez
kulturalnych, jakie będą miały miejsce w Łodzi.
Weź wolny piątek i wyjdź na miasto!

Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie

Iza Lach

Teatr Pinokio
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