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                        DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ

W pierwszym semestrze roku szkolnego p. prof. Arczewska
wraz z Samorządem Uczniowskim pod opieką p. prof. B.
Bagińskiej i p.  prof. M. Malarskiej, rozpoczęła realizację
projektu, który miał na celu upowszechnienie wiedzy o
historii, tradycji i kulturze żydowskiej. W listopadzie młodzież
odwiedziła kirkut przy ul. Wesołej, co stało się okazją do
poznania historii życia wielu wybitnych postaci pochodzenia
żydowskiego ściśle związanych z naszym miastem.
  Następnie w styczniu na terenie szkoły odbyła się prelekcja
poświęcona tradycji żydowskiej, którą wygłosił
przedstawiciel Gminy Żydowskiej p. H. Rogoziński.
Kolejnym etapem realizacji projektu był wykład „Łódź
żydowska dawniej i współcześnie”, który odbył się 11 lutego
na Wydziale Historii UŁ. Uczestniczyły w nim klasy: I C, I D i
II C.
  Główny dzień obchodów DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ
przypadł na 13 lutego 2014 r. W trakcie programu
artystycznego, zebrani uczniowie mieli okazję wysłuchać
recytacji wierszy autorstwa wybitnych Polaków pochodzenia
żydowskiego, poznać specyficzny żydowski humor oraz
obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą kulturze
jidysz. Uroczystość zakończył występ grupy tanecznej.
Imprezie towarzyszyła wystawa plakatów, ukazujących
spektrum kultury żydowskiej oraz degustacja koszernych
potraw.

Dzień Żydowski

Dzień Żydowski

Dzień Żydowski

Witajcie!

Kalendarzowa wiosna zbliża się do nas dużymi krokami. Jednak za oknem już od
dawna jest ładna pogoda, tegoroczna zima była dla nas wyjątkowo łagodna.
Dla maturzystów rozpoczyna się okres wytężonej pracy, już niedługo przyjdzie im się
zmierzyć z egzaminem maturalnym. To ostatni dzwonek na poprawę ocen, bowiem
rok szkolny uczniów ostatniej klasy liceum kończy się już 25 kwietnia. Będziemy
musieli się z nimi pożegnać, mamy jednak nadzieję, że nie zapomną o szkole, będą nas
często odwiedzać i opowiadać o swoich sukcesach.

Zapraszamy do lektury nowego numeru "Z Archiwum XX". Znajdziecie w nim m.in.
wiosenny horoskop, a także relacje naszej koleżanki z pobytu w Stanach
Zjednoczonych.

                                                                                                                       Redakcja
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                              Miłość to...

W walentynki, kiedy na ulicach widzimy wiele par,
a witryny sklepów pełne są walentynkowych
gadżetów,  zadajemy sobie jedno podstawowe
pytanie - czym jest miłość?! Odpowiedź nie jest
prosta. Z piosenki zespołu happysad wiemy, że to
żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy
małe duże..., więc czym jest miłość? Aby się tego
dowiedzieć, zapytałam moich szkolnych kolegów.
Okazało się, że męskie spojrzenie na miłość jest
bardzo interesujące.  Uważają, że jest ona
wszystkim – sensem życia, oderwaniem od
szarej rzeczywistości i problemów. Ich zdaniem,
kiedy jesteśmy zakochani, potrafimy zrobić wiele,
a nawet wszystko dla naszego partnera. 

Moi rozmówcy powiedzieli, że kiedy przebywają
ze swoją drugą połówką, wszystko ich cieszy. Są
jednak momenty, kiedy ich ukochana jest w stanie
doprowadzić ich do płaczu. Oczywiście na
pytanie „Czym jest miłość?” pojawiały się też
zabawne odpowiedzi. Chłopcy z klasy o profilu
matematyczno - fizycznym trochę inaczej
postrzegają miłość. Podali mi następujące
definicje: m1 łączy się z m2 i wtedy powstaje
uczucie dwustronne oraz miłość to zjawisko
przyciągania się dwóch przeciwnych ładunków
sercowych. Zapytałam ich również, czy miłość
potrafi do czegoś zmobilizować? Po długim
zastanowieniu każdy z nich znalazł odpowiedź.
Okazało się, że miłość jest wymagająca.
Potrzebowała towarzystwa na studniówce,
zakupu bordowego swetra oraz rzucenia palenia...

Dorota Plewińska

Poczta walentynkowa serce

              WIOSENNY HOROSKOP

Koziorożec
Przed Tobą bardzo aktywny okres. Czekają Cię
przygody i wielkie wyzwania.
Wiosna zbliża się wielkimi krokami a wraz z nią
miłość. Przygotuj się na spotkanie ze swoją drugą
połówką.
Wodnik
Postaraj się nie stresować. Dobre wyniki pracy są
uzależnione od cierpliwości i wysiłku. Warto o tym
pamiętać.
Ryby
Negatywne myślenie, może Ci nie pozwolić zrobić
kroku do przodu. Nie słuchaj swoich myśli.
Staraj się słuchać głosu serca
Baran
Czekają Cię niespodziewane zmiany. Na pewno
lubisz niespodzianki więc z pewnością będziesz
zadowolony.
Byk
Może to być dla Ciebie cięższy emocjonalnie
tydzień. Warto zatem dokonać zmian od „tu i
teraz”.
Zabawa nie zając nie ucieknie a szkolne problemy
trzeba naprawić.

horoskop

                                           REFLEKSJE UCZNIÓW
Uczniowie naszej szkoły dzielą się z Wami swoimi przemyśleniami na temat
interesujących ich zagadnień.

PM JM JM
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                                REFLEKSJE UCZNIÓW - ciąg dalszy

    
       WIOSENNY HOROSKOP ciąg dalszy

Bliźnięta
Możesz  liczyć na pomoc kogoś życzliwego. Jeśli
szukasz wsparcia czy porady, ktoś Ci ją ofiaruje.
Rak
Jest do dobry tydzień ku temu, aby zająć się
finansami i ocenami . Warto również zadbać o
zmysły i odświeżyć garderobę wraz ze zbliżającą
się wiosną;)
Lew
Pozwól się cieszyć sobą innym, idzie wiosna więc
warto otworzyć się na nowe znajomości. Być
może za rogiem czai się miłość? 
Panna
Staniesz „u progu” poważnych decyzji. Nie
pozwól innym manipulować sobą. Pamiętaj, że to
Ty jesteś panem swojego losu.
Waga
Wraz z wiosna nadchodzą pomysły na podróż.
Będzie Ci ona zajmować Twoje myśli. Postaraj
się również myśleć o innych ważnych sprawach.
Skorpion
Wraz z nadejściem wiosny spróbuj zmienić nie
tylko swoją garderobę ale również myśli. Czas
wyjść z zimowego kożucha smutnych decyzji i
zająć się świeżymi, ciepłymi i przyjaznymi
sprawami.
Strzelec
Wszelkie plany, nad którymi myślałeś w okresie
zimowym, powiodą się. Możesz być teraz w
centrum uwagi i liczyć się z przychylnością
innych osób.

lew

    
    REFLEKSJE NA TEMAT LEKCJI WF-U

Każda lekcja wf'u w szkole kojarzy się nam z
nadmiernym i niepotrzebnym wysiłkiem. Dlatego
też gdy siedzimy na drewnianych ławkach, a od
45 minutowej katorgi dzieli nas tylko 5 minutowa
przerwa, nasze komórki mózgowe zaczynają
wrzeć: co zrobić , by ćwiczyć a jednocześnie za
bardzo się nie zmęczyć?

Po logicznym przeanalizowaniu sytuacji
dochodzimy do smutnych wniosków: trzeba
zgłosić nieprzygotowanie. No cóż - w końcu
zaczął się nowy semestr i przypada nam bonus w
postaci AŻ (!) dwóch nieprzygotowań. Radosny
uczeń wbiega na salę i zagrzewa ławkę
niećwiczących patrząc z prześmiewczą miną na
tych, którzy zaraz będą wyciskać z siebie siódme
poty. Słychać trzask zamykających się drzwi i na
salę dumnym (nieco powłóczystym)krokiem
wchodzi wuefista z miną tak poważną jakby chciał
wprowadzić co najmniej stan wojenny. Gromi
wszystkich spojrzeniem, a następnie otwiera
teatralnym gestem dziennik wysypując
jednocześnie kartki i nie zwracając na to uwagi,
by nie zakłócić dramaturgii owej sytuacji. Powoli
kieruje wzrok w stronę dziennika. Zaczyna
sprawdzać listę, wykrzykując przy tym numerki
uczniów jak na losowaniu numerów LOTTO dla
ludzi z dużym upośledzeniem słuchowym. 

Uczniowie odkrzykują równie szybko i (niestety)
równie głośno. Nauczyciel wypowiada numer
niećwiczącego, słysząc w tym samym momencie
radosny głos, który informuje, iż rzekomo
zapomniał stroju. Nauczyciel marszczy gniewnie
brwi i szybko coś zapisuje. Lekcja mija w miarę
szybko i przyjemnie - w końcu to nie my pocimy
się od rana! Po skończonej lekcji czujemy
wszechogarniające samozadowolenie, a wracając
do domu wstępujemy do cukierni i kupujemy
słodkiego pączka. Pulchna blondynka za ladą
pyta: z dżemem czy z bitą śmietaną? -
oczywiście, że z bitą śmietaną! Cóż za głupie
pytanie..

W przeciągu kilkunastu sekund pączek znika w
czarnej otchłani. Wesoło podśpiewując
wchodzimy do domu. Rzucamy z hukiem plecak i
kładziemy się na kanapie. Nagle w progu pojawia
się rozwścieczona mama. Hmm...może miała
gorszy dzień w pracy? Za to nasz był całkowicie
udany! Wzruszamy ramionami i sięgamy po
pilota. Już chcemy włączyć nasze źródło
rozrywki, kiedy nagle mama zaczyna wyrzucać z
siebie potok niezrozumiałych słów. Próbujemy ją
uspokoić, lecz ona wciąż wlepia w nas swoje
bazylisze spojrzenie. Otóż powód, dla którego
nasza rodzicielka wpadła w skrajny gniew jest
bardzo prozaiczny. Na Librusie pojawiła się 1. I
nie jest to ocena ani z matematyki, ani z historii,
ani z biologii, ani z angielskiego....tylko z wf'u. 

Okazuje się, iż nasz zapas nieprzygotowań już
dawno się wyczerpał. Reasumując, nasze
wszystkie sukcesy przedstawiają się
następująco: wolna lekcja wychowania
fizycznego, 575 niespalonych kalorii w postaci
pączka z bitą śmietaną, jedynka na Librusie oraz
szlaban na: telewizję, komputer, telefon, XBox'a,
Playstation i wychodzenie z domu - DO
ODWOŁANIA. Czy to się w ogóle opłaca?!

                                        Karolina Lech
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            VANCOUVER I PORTLAND

Jakiś czas temu mieliśmy przerwę świąteczną.
Ja wybrałam się do Vancouver.

Vancouver- miasto w USA, w stanie Waszyngton,
nad północnym brzegiem rzeki Kolumbia, w
zespole miejskim Portland.
Tereny dzisiejszego Vancouver były
zamieszkane przez plemiona indiańskie, których
siedzibami były długie, drewniane domy.

Can you believe it?! 

Obecnie miasto prezentuje się jak na załączonych
zdjęciach. Ale do rzeczy...

W czwartek pojechaliśmy do zoo w
Portland.Mogliśmy też podziwiać 'zoolights' czyli
światełka i lampki w kształcie zwierząt
rozmieszczone na całym terenie zoo. Mieliśmy
szczęście, bo trafiliśmy na porę karmienia słonia
morskiego. Później jak zeszliśmy na dół, można
było go podziwiać pod wodą, jak pływał tuż przy
samej ścianie. Zataczał kółka :)
Szczęście też nam sprzyjało z lwem, który
wyglądał na trochę niezadowolonego z pogody
(było naprawdę zimno). Przy pumie mieliśmy
walkę na spojrzenia. Ona czy my? Puma się
poddała :)

                 Z WIZYTĄ U DZIADKÓW

Byliśmy tam w piątek, następnego dnia po wizycie
w zoo. 'Dziadkowie' mieszkają nad rzeką i
poszliśmy na spacer. Wtedy też dowiedziałam
się, że rodzina babcie pochodzi z Polski. Miałam
mnóstwo pytań!
Później 'sprawdzaliśmy'  nasz wiek po tym jak
zmierzyliśmy swoich sił w różnych sportach. I nie
poszło mi dobrze.... no bo jak mogło skoro
pierwszy raz w życiu grałam w baseball.
Wieczorem zabrałam wszystkich do polskiej
restauracji w Portland. Przyjemnie było zjeść coś
polskiego ( mieli gołąbki, pierogi, bigos, kiełbasę..)
i mogłam kupić polskie produkty. I ludzie tam
pracujący mówili po polsku. Fajnie było być tą,
która rozumie obydwa języki. Ale z drugiej strony
jak rozmawiałam po polsku i nagle chciałam
powiedzieć coś po angielsku do moich
gospodarzy i 'dziadków' np. to miałam problem
znów, żeby później znów się przestawić się na
polski. Cisnęły mi się na usta angielskie
odpowiedniki - to się nazywa siła kultury, w której
się przebywa. Ucieszyła się, że wszystkim
smakowało polskie jedzenie i powiedzieli, że są
mi wdzięczni za to, że ich tam zabrałam.
Jeszcze długo tego dnia rozmawialiśmy o Polonii
w USA -  tak też nazywała się ta restauracja w
Portland. 

                   WODOSPADY

W sobotę pojechaliśmy zwiedzać wodospady i
widzieliśmy ryby, które mogą żyć nawet 100 lat.

Vancouver

wodospad

drogowskaz zoo

                             NASZ KORESPONDENT Z ZAGRANICY 
                         czyli AGNIESZKA ze STANU OREGON, USA

Agnieszka
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Agnieszka Agnieszka


