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                   F O T O R E P O R T A Ż
 z wizytą w Henrykówce - warsztaty twórcze

1. Warsztaty czas zacząć             4. Certyfikaty, które otrzymaliśmy
2. W trakcie robótek                     5. Żegnamy się z Legnicą
3. Efekty naszej pracy

 W kwietniu nasza redakcja gościła w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Legnicy im. Henryka Pobożnego. Specjalnie dla
nasz nasi koledzy ze szkoły średniej przeprowadzili warsztaty z aktywności
twórczej - razem pracowaliśmy nad stworzeniem unikatowych ozdób
świątecznych. Dzięki naszej ciężkiej pracy powstały niezwykłe jajka
świąteczne z origami, baranki z włóczki oraz wiele innych.
Martyna Myśliborska
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DZIWNY JEST TEN ŚWIAT...

,, Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się
wiele zła" śpiewał Czesław Niemen. Jak bardzo w
dzisiejszych czasach te słowa są prawdziwe,
przekonaliśmy się 24 lutego 2022r. 
To tego dnia Rosja zaatakowała Ukrainę, siejąc
spustoszenie, śmierć i ból. W ciągu jednej chwili, świat
tysięcy osób tak po prostu runął. Ludzie masowo zaczęli
opuszczać swoje domy, szukając schronienia w
sąsiednich krajach. 
Tego dnia, my Polacy, zdaliśmy jeden z najważniejszych
egzaminów w swoim życiu. Egzamin z bycia dobrym
człowiekiem. 
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami, rzucili
się w wir pomocy uchodźcom. W naszej szkole, podobnie
jak w całym kraju, zorganizowane zostały zbiórki
najpotrzebniejszych rzeczy dla osób, które bardzo często
opuszczały swoje domy z maleńkim, podręcznym
bagażem. Ze strachem śledzimy wydarzenia na Ukrainie,
zadając sobie pytanie dlaczego? Przecież żyjemy w
czasach, gdzie takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. A
jednak się wydarzyły.
 Chęć władzy i pieniędzy przysłania wielu przywódcom
światowym najważniejsze wartości jakimi są wolność i
pokój. Niespełna 80 lat temu świat zmagał się z II wojną
światową, siejącą śmierć i zniszczenia. Przypominają nam
o tym nie tylko historia, ale namacalne dowody, którymi są
obozy w Auschwitz czy w Oświęcimiu. Czy historia znowu
musi się powtórzyć?
 Mocno wierzę, że nie, cytując dalej słowa piosenki, bo
,,ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten
świat nie zginie nigdy dzięki nim''. 
Dlatego pomagajmy, wyciągajmy dłoń do potrzebujących,
bez względu na pochodzenie czy status społeczny.
Bądźmy dobrymi ludźmi, kierującymi się wartościami, a
nie pieniędzmi i władzą. 

Tylko w ten sposób możemy powstrzymać wojny i żyć w
pokoju. 

Martyna Myśliborska

"Bo na świecie najważniejszy jest pokój" Martyna Myśliborska
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Dzień Ziemi        Spacerkiem po okolicy ...

W naszej szkole wszyscy staramy się być ekologiczni, dlatego tradycją
stało się coroczne obchodzenie Międzynarodowego Dnia Ziemi, który
przypada na dzień 22 kwietnia. Mamy sobie wtedy uświadamiać, że
wszyscy mamy wpływ na naszą planetę - na jej przyszłość i kondycję.
Święto to w Polsce obchodzimy już od 1970 roku! W tym roku hasłem
przewodnim jest 
                               Zainwestuj w naszą planetę
ma ono uświadomić nam, że każda nasza codzienna czynność ma wpływ
na zmianę klimatu - oszczędzanie prądu, wody, segregacja odpadów, picie
wody z kranu i używanie butelek filtrujących zamiast jednorazowego
plastiku, przywracanie "życia" starym rzeczom. Gdyby tak większość
postępowała, na pewno kondycja naszej planety byłaby lepsza.

My Dzień Ziemi uczciliśmy spacerem. Przeszliśmy po naszym osiedlu z
transparentami i hasłami związanymi z ochroną przyrody i dbaniem o
środowisko. Mamy nadzieję, że mieszkańcy, którzy nas widzieli, choć
chwilę poświęcili na zadumę nad naszą planetą.

Redakcja

Ponieważ na dworze zrobiło się dość ciepło, częściej spacerujemy. Mamy
też swoje zwierzaki - psy, które wręcz wymuszają na nas dalekie i
niedalekie spacery. Takie wycieczki po obrzeżach miasta skłoniły nas do
refleksji - jacy dorośli mogą być nieodpowiedzialni. 
My tu ciągle o ekologii, obchodzimy Dzień Ziemi i do znudzenie słuchamy w
szkole o właściwych proekologicznych zachowaniach, a tu proszę - taki
śmietnik, tuż za wiaduktem?
Kto może być tak beztroski, by wyrzucić śmieci w
pobliżu jednej z najczęściej uczęszczanych
polnych ścieżek, tuż za stawem chojnowskim.
Czy dorośli nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak PSZOK (Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)? Są to specjalnie
zorganizowane miejsca dla mieszkańców każdej gminy w Polsce, gdzie
mogą oni pozostawić odpady , których nie wrzucamy do pojemników.

To naprawdę niemiły widok, kiedy wybieramy się na spacer w  słoneczny
dzień i chcemy rozkoszować się pięknem przyrody, nacieszyć oczy
uspokajającą zielenią, a tu musimy oglądać i wąchać cudze odpady i
śmieci. 
Jednym słowem -  w s t y d!
Redakcja
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