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Niech żyje bal!

         20 stycznia odbyła się długo wyczekiwana przez uczniów klas trzecich studniówka.
Miała miejsce w Dworze Artusa.
         Już na samym wejściu dało się odczuć wyjątkowy klimat. Dziewczyny były ubrane w
piękne suknie, a chłopaki w eleganckie garnitury. Stroje w połączeniu z niemal królewskim
otoczeniem sprawiały, że można było poczuć się jak na balu z bajki. 
        Wydarzenie rozpoczęto od znanego poloneza. Długie, taneczne przygotowania nie
poszły na marne, ponieważ wszystko wyszło bezbłędnie niczym w "Panu Tadeuszu". Po
występie wręczono nauczycielom róże. Pani dyrektor oraz uczennice wygłosiły
przemówienie i przystąpiono do zabawy. 
        Atmosfera panująca wśród ludzi była niecodzienna, w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Każdy był uśmiechnięty i serdeczny. Zapomniano o wszelkich sporach. Myślę,
że wszyscy zdawali sobie sprawę, że jest to jedna z ostatnich spędzonych wspólnie chwil i
chciano ją przeżyć radośnie i w zgodzie. Parkiet pozostawał całkowicie pusty tylko w
momentach podawania ciepłych posiłków. Nic w tym dziwnego, bo jedzenie było pyszne.
        Na studniówce przez większość czasu towarzyszył nam fotograf. Robił zdjęcia nie
tylko z zaskoczenia, ale także na życzenie. Można było poprosić o sesję na tle specjalnie
przygotowanej ścianki, czy na królewskich tronach. Będziemy mieć wspaniałą pamiątkę. 
        Cały bal trwał od godz. 19.00 do 03.00. Znaczna większość bawiła się do końca i nie
chciała wracać, co tylko potwierdza, że studniówka udała się rewelacyjnie. Pozostaną po
niej bardzo dobre wspomnienia.

Justyna IIIa
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"Kto nie ma odwagi do marzeń, nie
będzie miał siły do walki."

Paul Michael Zulehner
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TO NIE TYLKO PRACA

Czy marzy Ci się wyjazd do USA? Chciałabyś
poznawać różne kultury? Zasmakować
prawdziwego amerykańskiego życia? Jeśli tak, to
program au-pair jest idealny dla Ciebie. Jednak na
początku, co to w ogóle jest i na czym polega?
Program przede wszystkim bazuje na opiece nad
dziećmi rodziny goszczącej. Wyjeżdżamy na min.
1 rok i przez ten czas stajemy się częścią
rodziny. Przypada nam wtedy rola starszej
"siostry".
Głównymi wymaganiami jest ukończenie
osiemnastego roku życia i szkoły średniej (nie jest
potrzebna matura). Trzeba również zdać prawo
jazdy międzynarodowe i posiadać zaświadczenie
o niekaralności. Wymagane są jeszcze referencje
od rodzin lub instytucji, u których pracowałyście
przy dzieciach (nie zalicza się opieka nad
dziećmi, z którymi jesteście spokrewnione).
Łącznie liczba godzin przepracowanych powinna
wynosić min. 200 w ciągu ostatnich 3 lat.
Ostatnim warunkiem jest to, aby nie mieć swoich
dzieci i nie być zamężną.

Aplikacja może wydawać się dosyć trudna i
czasochłonna. Jednak jeśli człowiek zbierze się w
sobie, wszystko może pójść sprawnie. Na
początku trzeba wybrać agencję. W Polsce jest
ich tylko kilka. Przy wyborze można kierować się,
np. opiniami, ale również cenami. 

Koszty są bardzo różne, mogą zaczynać się od
1700, a kończyć nawet na 5000 zł. Jeśli już
wybierzemy agencję, to należy złożyć wszystkie
wymagane dokumenty, a później odbyć rozmowę
z konsultantką, która również sprawdzi Waszą
znajomość języka. Następnie założyć swój profil.
Musicie tam m.in. odpowiedzieć na mnóstwo
pytań takich jak: skąd jesteś, czy iloma dziećmi
chcesz się opiekować. Możecie również napisać
list do rodzin albo nakręcić krótki film o sobie. Na
koniec tylko czekacie, aż agencja otworzy Wasz
profil i będziecie mogli czekać na wiadomości od
rodzin. Dopiero jeśli ktoś się z Wami skontaktuje,
będziecie mogli zobaczyć jego profil i wysłać
wiadomość zwrotną. 
Później oczywiście możecie umówić się na
rozmowę przez skype i zadecydować, czy
wybieracie tę rodzinę. Jeśli tak, to zostanie Wam
tylko wyrobić wizę i wybrać datę odlotu.
Jedynym Waszym obowiązkiem będzie opieka
nad dziećmi i wszystko co wiąże się z nimi. Wiele
też zależy od ich wieku. Jeśli np. pod Waszą
opiekę trafią dzieci, które jeszcze nie chodzą do
szkoły, to do zadań będzie należało, m.in.
budzenie ich, ubieranie, robienie im posiłków i
urozmaicanie czasu wolnego.

Jako au-pair będzie Wam przysługiwało też kilka
rzeczy. Dostaniecie jednorazowe stypendium,
czyli 500 dolarów na wybrane kursy. Do tego
macie zapewniony pokój, wyżywienie i nie
musicie przejmować się opłatami. Często też
również na czas programu dostaniecie własny
samochód, a na 45 godzin pracy tygodniowo
przydzielone macie 200 dolarów. W ciągu roku
możecie również wykorzystać 2 tygodnie
płatnego urlopu.

Taki wyjazd może dać wiele możliwości, jedynie
trzeba otworzyć się na nowe rzeczy.

Paulina, Ic
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MOWA NIENAWIŚCI

Zapewne każdy z nas spotkał się z mową
nienawiści, niekoniecznie musiała być ona
skierowana w naszą stronę. Możemy ją
zauważyć przede wszystkim w Internecie, ale też
na ulicy, czy nawet w domu.
Zacznijmy od tego, czym jest mowa nienawiści?
Mowa nienawiści jest to mowa, która szerzy,
propaguje oraz usprawiedliwia nienawiść, np.
ksenofobię, homofobię, antysemityzm oraz inne
formy nietolerancji.

Gdzie możemy się spotkać z mową
nienawiści?
Mowę nienawiści można spotkać dosłownie
wszędzie. Jednak najczęściej widzimy ją w
Internecie, czy mediach. Nie raz zdarzyło nam się
czytać obraźliwe komentarze pod filmem danego
twórcy. Widzimy ją też w telewizji podczas, np.
sprzeczki polityków.
Niestety występuje także w szkołach. Jest
stosowana przez naszych rówieśników i co
najgorsze nie zawsze ofiary tej mowy wiedzą, co
zrobić w takiej sytuacji. Szukają pomocy wśród
nauczycieli lub rodziców, jednak nie zawsze jest
ona skuteczna. 

Dlaczego spotykamy się z mową nienawiści?
Jest to pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Na
użycie wobec nas mowy nienawiści może
wpływać nasz wygląd, pochodzenie, kolor skóry,
czy wiara jaką wyznajemy. Zdaniem wielu ludzi
mowa nienawiści wynika z nietolerancji oraz
braku szacunku do drugiego człowieka. 

Jakie skutki może mieć mowa nienawiści?
Zależy to od psychiki ofiary. Niektóre osoby są w
stanie stawić czoła nienawistnym słowom oraz
czynom. Jednak nie każdy jest tak silny
psychicznie.

Osoba wrażliwa może ucierpieć na zdrowiu, np.
popaść w depresję lub być skłonna do wykonania
okrutnych czynów skierowanych w swoją własną
stronę (kaleczyć się, głodzić się). Istnieją
przypadki ofiar mowy nienawiści, które były
skłonne do popełnienia próby samobójstwa.
Niestety niektóre z tych prób były udane. 
Bądźmy świadomi tego, że wypowiadanie słów,
które miały za zadanie lekko zranić inną osobą,
mogą ją zaboleć o wiele bardziej niż byśmy
chcieli.

Nienawiść

Jak się chronić przed mową nienawiści?
Nie ukrywam, że nie jest to proste. Często
zamykamy się w sobie, nie chcemy rozmawiać o
tym z innymi, bo odczuwamy wstyd, że nas to
spotyka. Jednak warto przełamać tę barierę i
opowiedzieć o tym innym, np. rodzicom. Pomocy
może szukać także wśród zaufanych osób –
przyjaciół.

Ofiara mowy nienawiści może poprosić o pomoc
także nauczycieli, czy szkolnego pedagoga.
Pamiętajmy, że nie warto stosować mowy
nienawiści wobec innych. Nie wyładowujmy
naszych złych emocji na innych i zacznijmy z
szacunkiem podchodzić do drugiego człowieka.

Zuzia, Ic

Nienawiść Pokój
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ŚWIAT KSIĄŻKI - CO WARTO
PRZECZYTAĆ?

Chciałabym Wam polecić książkę, którą sama
niedawno przeczytałam. Nie lubię książek typowo
o miłości, w których bohaterowie na początku nie
przepadają za sobą, a po chwili łączy ich wielka
miłość. Wolę książki, w których poza wątkiem
miłosnym jest coś z fantastyki. Dlatego też
książka, o której chcę opowiedzieć, podbiła moje
serce. Nie tylko wywołała na mojej twarzy
uśmiech, ale również i łzy.

,,Dzień w którym umarłam. Prawdziwe życie
zaczyna się po śmierci” Belen Martinez
Sanchez. Trzeba przyznać, że coś w tym jest.
Przekonała się o tym główna bohaterka książki
Diletta Mair, gdy spotkała na swojej drodze
przystojnego Aloisa Petersena. Chłopak, jak
każdy w takich utworach, to nieziemsko
przystojny łamacz serc. Taki, dla którego szare
myszki jak my nie istniejemy, ale czy na pewno?

Diletta od samego początku była inna niż
dziewczyny w jej wieku. Nie tylko ze względu na
heterochromię, wadę, która powodowała u niej
różnobarwne tęczówki, ale także z uwagi na dar
widzenia zmarłych.  

Nie dość, że ich widziała, to czuła ich ból oraz
słyszała, co do niej mówią. Diletta starała się ich
unikać do momentu, kiedy została zraniona przez
Aloisa, a później potrącona przez samochód. W
wyniku potrącenia Diletta umiera. Niestety,
zamiast doznać wiecznego spokoju trafia do
Panteonu - siedziby demonów zwanych Lilim.
Wszystko okazuje się inne niż się mogło
wydawać. Anioły, które wszyszcy opisywali jako
dobre istoty, które mają za zadanie chronić ludzi,
wcale takie nie są. Spotkanie z nimi kończy się
śmiercią. Diletta początkowo nie jest pewna tego,
czy uda jej się wpasować do nowego otoczenia.
Od tego momentu główna bohaterka uczestniczy
w licznych wydarzeniach, które w konsekwencji
przyczyniają się do rozwoju uczucia do Aloisa.
 
Czego nasza ukochana bohaterka dowie się o
swoim życiu i czy pokocha przystojnego
generała, mimo tego że jest oskarżony o
zabójstwo? Tego dowiecie się czytając tę
fantastyczną książkę. Nie zanudza nudną fabułą,
co chwilę dzieją się nowe wydarzenia, które
zachęcają nas do czytania. Sama na początku nie
byłam nią zainteresowana, ale im dłużej czytałam,
tym bardziej byłam ciekawa, co wydarzy się dalej.
Przeczytajcie ją, a na pewno tego nie pożałujecie.
Szkoda, że autorka nie napisała kolejnych części.

Martyna Ib 

Czy mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus?

Istnieje wiele żartów na temat różnicy między
charakterem mężczyzny, a kobiety. Bardziej
wyśmiewana w tym temacie jest płeć żeńska.
Różnimy się od siebie nie tylko cieleśnie ale też
umysłowo i emocjonalnie. Kobieta już od
urodzenia ma wpisany zbiór cech, które ją
charakteryzują. Jesteśmy stworzone do bycia
matkami, dlatego szybciej dojrzewamy. Jesteśmy
opiekuńcze i odpowiedzialne. Oczywiście o
drodze, jaką przebędziemy, jaką wybierzemy i tak
decydujemy same. 

Identycznie jest z mężczyznami. Już w
starożytnych plemionach, kiedy chłopiec kończył
6. rok życia, ojciec zabierał go na polowanie,
gdzie zabijał pierwszą w swoim życiu zwierzynę.

Świat się trochę zmienił, w tym także rola kobiety i
mężczyzny. Sądzę, że cały hałas o roli dwóch
płci pojawił się, kiedy żeńska część świata
zaczęła domagać się równouprawnienia. Duży
wpływ na ten przełom miała pierwsza wojna
światowa, po której bardzo brakowało mężczyzn,
a ktoś musiał ich zastąpić na różnych szczeblach
społecznych. 

Równouprawnienie zaszło tak daleko, że coraz
częściej można się spotkać z kompletnym
zagubieniem emocjonalnym danej płci - kiedy
młode kobiety nie chcą zakładać rodziny, bo
ważniejsza jest dla nich kariera lub kiedy młodzi
mężczyźni nie potrafię wziąć na swoje barki
brzemię odpowiedzialności i są kawalerami do
końca życia. 

Uważam, że ludzkość w którymś momencie
popełniła błąd. Dlaczego ludzie nie potrafią
odnaleźć siebie, a co druga rodzina się rozpada?
Owszem mamy różne i zarazem trudne
charaktery, ale są one stworzone tylko i wyłącznie
po to, żeby się dopełniać nawzajem.

Magdalena Ic

Dzień, w którym umarłam Dzień, w którym umarłamBG BG


	"Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki." Paul Michael Zulehner
	TO NIE TYLKO PRACA
	MOWA NIENAWIŚCI
	ŚWIAT KSIĄŻKI - CO WARTO PRZECZYTAĆ?

