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"Najpiękniejszych chwil w życiu nie
zaplanujesz. One przyjdą same."

    Wiosna to moja ulubiona pora roku. Żegnamy zimne dni i grube warstwy ubrań. Wczesne
wstawanie staje się mniej uciążliwe, gdy budzą nas promienie słoneczne. Jest wiele
powodów, przez które co roku z niecierpliwością wyczekuję jej nadejścia.

   Przede wszystkim wiosną natura budzi się do życia. Zielenią się parki i ogrody. Dookoła
kwitną kolorowe kwiaty, a ptaki umilają nam poranki swoim śpiewem. To wszystko sprawia,
że cały wolny czas chcę przebywać na powietrzu. Nie ma nic lepszego od spacerów po
lesie, podczas których mogę podziwiać otaczającą mnie przyrodę i odpocząć od
codziennego zgiełku. Mam wtedy również okazję do rozwijania swojej fotograficznej pasji.
Zdjęcia w plenerze o tej porze roku wychodzą wyjątkowo pięknie.

   Wiosna to czas, w którym dni stają się cieplejsze i dłuższe. Osobiście cieszy mnie ten
fakt, ponieważ w końcu mogę spędzać popołudnia w ogrodzie u dziadków. Biorę wtedy moją
ulubioną książkę, koc i siadam na ławce pod drzewami. Nie przejmuję się tym, że zaraz się
ściemni i ochłodzi, a ja będę zmuszona wrócić do domu. W pełni oddaję się relaksowi.

  Wiosenny klimat sprzyja również aktywności fizycznej. Oczywiście możemy ćwiczyć w
domu czy na siłowni, ale czy nie lepiej wyjść z czterech ścian i uprawiać sport na świeżym
powietrzu? W końcu teraz mamy na to idealną okazję. Jeśli brak nam motywacji, umówmy
się ze znajomymi. Pobiegajmy, wsiądźmy na rower albo pograjmy w kosza czy siatkówkę.
Możliwości jest wiele, wystarczy mieć chęci.
     
        Jak widać wiosna to pora roku z mnóstwem zalet. Czy można jej nie lubić? 
                                                                                              Justyna IIa
   

wiosna

     Wycieczka do sądu

26 kwietnia klasa IIIC i IIA
były w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi – Widzewa.
Zwiedziliśmy areszt sądowy
dzięki uprzejmości
funkcjonariuszy policji
wydziału Konwojowego oraz
pokój przesłuchań dla
dzieci. 
Policjant do spraw prewencji
zapoznał nas z
zagrożeniami czyhającymi
w Internecie.
Dowiedzieliśmy się, jak
mogą być wykorzystywane
nasze informacje i zdjęcia,
które publikujemy w
mediach
społecznościowych. 

Symulacja rozprawy

   Każdy z nas powinien
przemyśleć publikowanie
zdjęć na portalach,
ponieważ może mieć to
ogromny wpływ na naszą
przyszłość.
Później uczestniczyliśmy w
symulacji rozprawy
sądowej. Mogliśmy
zadecydować o wyroku i
wysokości kary. 
Zapoznaliśmy się z
procedurą karną, pracą
adwokata, prokuratora oraz
sędziego, a także zasadami
postępowania przed sądem. 
Pogłębiliśmy swoją wiedzę
na temat prawa i mogliśmy
się przekonać czy chcemy
podjąć studia na tym
kierunku.
                      Syuzi IIA

JM Klaudia
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   W zeszłym miesiącu w szkole miało miejsce
niezwykłe spotkanie. Naszym gościem był Piotr
Firkowski, syn byłego więźnia obozu
koncentracyjnego Auschwitz, który niestety zmarł
w 2014 roku i nie mógł spotkać się z nami
osobiście. 
   Podczas dwugodzinnej wizyty pan Firkowski
opowiadał o losach swojego taty. Dowiedzieliśmy
się o życiu w obozie koncentracyjnym i
warunkach tam panujących. Usłyszeliśmy o tym,
jak więźniowie wzajemnie sobie pomagali a także
o pracy, którą musieli wykonywać i karach, jakie
stosowano wobec nich. 
    Pan Firkowski wspomniał także o stosunku
strażników do więźniów. Przedstawił życie
swojego taty po zakończeniu wojny. Zaśpiewał
nam również modlitwę i hymn obozu, których
teksty i muzykę napisali więźniowie. 
Przyniósł ze sobą strój więzienny oraz
zaprezentował nam zdjęcia z okresu II wojny
światowej. 

    W drugiej części spotkania oglądaliśmy film, w
którym pan Mirosław Firkowski sam mówił o
swoich przeżyciach. Zdziwił mnie sposób, w jaki
opowiadał o pobycie w Auschwit. Mówił spokojnie,
co więcej nawet żartował z pewnych sytuacji,
jakie miały miejsce w obozie. 
    Niezwykłe jest to, że pan Firkowski był
świadkiem wydarzenia, w którym Maksymilian
Kolbe postanowił oddać życie za innego więźnia.

    Historia, jaką usłyszeliśmy tego dnia, była
naprawdę wstrząsająca. Uważam, że takie
spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ każdy
Polak powinien znać historię i pamiętać o tych
strasznych wydarzeniach, aby nigdy więcej to
piekło się nie powtórzyło. 

                                               Klaudia IIA

                                  "Ludzie ludziom zgotowali ten los" 
   Historia Mirosława Firkowskiego - byłego więźnia obozu koncentracyjnego

spotkanie

spotkanie Mirosław FirkowskiAuschwitz

Marta
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Poświęcenie sztandaru

Poświęcenie sztandaru

Poświęcenie sztandaru

Poświęcenie i przyjęcie nowego
sztandaru

Każda społeczność szkolna przeżywa
istotne dla siebie dni. Rozpoczęcie,
zakończenie roku szkolnego, Dzień
Nauczyciela, czy ślubowanie uczniów
klas pierwszych. Ostatnio w szkole
odbyła się bardzo ważna uroczystość
– 11. kwietnia uczestniczyliśmy w
poświęceniu nowego sztandaru XX
LO w Łodzi. W związku z tym
wydarzeniem przybyły do nas ważne
osobistości. Gościliśmy byłego
dyrektora naszej szkoły, dyrektorów
zaprzyjaźnionych szkół, absolwentów
XX LO i wielu innych gości. Obecni
byli także przedstawiciele szkół im.
Juliusza Słowackiego z innych miast.
Samo poświęcenia sztandaru dokonał
biskup Adam Lepa. Dla wszystkich
uczniów i nauczycieli było to
niezwykle znaczące święto. Pani prof.
Kubik wraz z p. prof. Thiele były
odpowiedzialne za przygotowanie
całej ceremonii. 

Wraz ze szkolnym kołem teatralnym
przygotowały przedstawienie pt:
„Pojedynek wieszczów”. W role
Mickiewicza i Słowackiego wcielili się
wspaniali aktorzy z klasy IIC – Kacper
Krawczyk i Michał Lachowski, którzy
za tę sztukę kilka miesięcy temu
otrzymali nagrodę. Wśród
występujących były też Małgorzata
Sońta z klasy IIA i Aleksandra Kruś z
klasy IIC ze swoim popisowym
układem tanecznym opracowanym na
podstawie wiedzy zdobytej w klubie
tanecznym Azja Dance. Całe
wydarzenie zakończyło się
wykonaniem przez chór hymnu szkoły
pod okiem p. prof. Pajer. Na koniec w
auli przygotowany został dla
wszystkich gości poczęstunek. W tym
dniu w całej szkole panował uroczysty
nastrój. 

Kamila

Marta

Marta

Marta
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                 Rozmowa o taekwondo

Natalia: Na czym polega taekwondo?
Adrian: Polega na samokontroli i sztuce obrony
oraz buduje charakter.

N: Jak zaczęła się Twoja przygoda z taekwondo?
A: W II klasie szkoły podstawowej mój kuzyn
zachęcił mnie do trenowania przez wspólne
pójście na zajęcia. Trenuję od dziewięciu lat.

N: Czy ten sport wymaga trzymania odpowiedniej
diety?
A: Nie wymaga specjalnej diety, ponieważ
występują różne kategorie wagowe.

N: Jak to się stało, że znalazłeś się w kadrze
Polski?
A: Byłem wybrany jako "dobieranka". Jeździłem
na wszystkie seminaria i zawody. W krajowych
rozgrywkach kończyłem zazwyczaj na piątym
miejscu, tuż przed strefą medalową. Wzięto mnie
do drużyny, ponieważ zauważono, że mam pasję
i ambicję.

N: Jakie jest Twoje największe osiągnięcie
sportowe?
A. Jestem dwukrotnym wicemistrzem Europy w
testach siły w kategoriach juniorów. Jestem
drugim wicemistrzem Europy w indywidualnych
układach mężczyzn junior.

N: Jakie masz plany na przyszłość?
A: W przyszłości chciałbym zostać fizjoterapeutą,
a w zakresie taekwondo marzę o zdobyciu
mistrza Europy oraz Świata.

N: Jak sobie radzisz ze stresem przed
zawodami?
A: Odstresowuję się poprzez rozmowę z moimi
znajomymi. Przed wejściem na matę podskakuję i
rozluźniam kończyny górne i dolne.

N: Czy ten sport powoduje wiele konkluzji?
A; Ten sport nie jest kontuzyjny, wręcz
przeciwnie, wzmacnia stawy. Trzeba jednak
pamiętać, że jak w każdym sporcie, także i tu,
kontuzje się zdarzają. W moim przypadku są to
poszarpane więzadła i pęknięte dwie łękotki. Mam
także rozluźnioną torebkę stawową i rozluźnione
haczyki udowe.

N: Czy pomagasz swoim rówieśnikom w sporcie?
A: Pełnię rolę trzeciego trenera w klubie,
przygotowuję uczestników do zawodów.

Natalia IB

Adrian

Adrian

Taekwondo

AR

AR

AR


	"Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same."
	Poświęcenie i przyjęcie nowego sztandaru
	Każda społeczność szkolna przeżywa istotne dla siebie dni. Rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, czy ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ostatnio w szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość – 11. kwietnia uczestniczyliśmy w poświęceniu nowego sztandaru XX LO w Łodzi. W związku z tym wydarzeniem przybyły do nas ważne osobistości. Gościliśmy byłego dyrektora naszej szkoły, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, absolwentów XX LO i wielu innych gości. Obecni byli także przedstawiciele szkół im. Juliusza Słowackiego z innych miast. Samo poświęcenia sztandaru dokonał biskup Adam Lepa. Dla wszystkich uczniów i nauczycieli było to niezwykle znaczące święto. Pani prof. Kubik wraz z p. prof. Thiele były odpowiedzialne za przygotowanie całej ceremonii.
	Wraz ze szkolnym kołem teatralnym przygotowały przedstawienie pt: „Pojedynek wieszczów”. W role Mickiewicza i Słowackiego wcielili się wspaniali aktorzy z klasy IIC – Kacper Krawczyk i Michał Lachowski, którzy za tę sztukę kilka miesięcy temu otrzymali nagrodę. Wśród występujących były też Małgorzata Sońta z klasy IIA i Aleksandra Kruś z klasy IIC ze swoim popisowym układem tanecznym opracowanym na podstawie wiedzy zdobytej w klubie tanecznym Azja Dance. Całe wydarzenie zakończyło się wykonaniem przez chór hymnu szkoły pod okiem p. prof. Pajer. Na koniec w auli przygotowany został dla wszystkich gości poczęstunek. W tym dniu w całej szkole panował uroczysty nastrój.
	Kamila


