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                                                   Święta Wielkanocne

Jak  co roku, obchodzimy Święto zwane Wielkanocą, które kojarzy się z zajączkiem
wielkanocnym, kolorowymi i barwnymi pisankami oraz cukrowym bądź czekoladowym
barankiem. Jednak Wielkanoc to również Święto Pańskie, dotyczące radowania się ze
zmartwychwstania Jezusa. Według tradycji, Polacy zanoszą ubrany przez siebie koszyczek
do poświęcenia w kościele. Koszyczek zawiera wiele produktów: wędlina, jajka, chleb, sól i
inne rozmaite przysmaki. Po poświęceniu tych obfitości, wedle tradycji, na drugi dzień ludzie
raczą się nimi przy Wielkanocnym śniadaniu, gdzie głównym daniem jest barszcz biały. W
Polsce bardzo znany jest także Lany Poniedziałek, zwany potocznie Śmingus – Dyngus. W
naszym kraju przez 40 dni trwa Wielki Post, który zaczynamy w środę popielcową, a
kończymy tuż przed wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Każdy piątek
jest wspomnieniem śmierci Pana Jezusa. Podczas Postu Polacy powstrzymują się od
spożywania mięsa lub innych pokarmów. Środa popielcowa jest szczególnym dniem
postnym, w którym  chrześcijanie manifestują swoje osobiste pragnienie nawrócenia do
Boga. Posypanie głów popiołem stanowi zaproszenie do przeżycia Wielkiego Postu jako
świadomego i intensywnego udziału w Tajemnicy Paschalnej Jezusa, w Jego Krzyżu i
Zmartwychwstaniu oraz poprzez udział w Eucharystii. Jeśli dobrze przeżyjemy okres
Wielkiego Postu, przygotuje on nas do nawrócenia. Dzięki temu będziemy później mogli
uczestniczyć w większym wydarzeniu – Niedzieli Wielkanocnej (dniu zmartwychwstania
Pana Jezusa). 

                                                                                Marta Marczewska i Marta Popiół

           

            Wielkanoc w Niemczech i w Wielkiej Brytanii

Wielkanoc w Niemczech
Wielkanoc w Niemczech
jest najważniejszym
świętem w kraju, zaczyna
się w Wielki Piątek.
Z tego względu, że jest to
dzień śmierci Chrystusa,
zwany jest także Cichym
Piątkiem.
W tym czasie w kościołach
odbywają się misteria
upamiętniające śmierć
Jezusa Chrystusa. Niemcy
tego dnia nie muszą
przestrzegać ścisłego postu.
Na stołach, obok
codziennych potraw, pojawia
się tradycyjna ryba i jaja w
kwaśnym sosie.
Charakterystyczny dla Świąt
Wielkanocnych jest bukiet
Wielkanocny. Są to zielone
gałązki przybrane
wydmuszkami i postawione
w wazonie. W Wielką
Sobotę wieczorem przed
kościołami katolickimi
rozpalane są ogromne
ogniska.

Wielkanoc w Wielkiej
Brytanii
Wielkanoc zawdzięcza
swoją nazwę anglosaskiej
bogini wiosny Eostre, która
była uosobieniem narodzin,
szczęścia i płodności.
Zwierzęciem
reprezentującym boginię jest
zając. Brytyjskie
świętowanie rozpoczyna się
wWielki Piąteki trwa aż do
poniedziałku. Wszystkie dni
są wolne od pracy.
Nie ma tam tradycji
święcenia potraw.
Wielka Sobota to czas wielu
ulicznych festiwali. W Anglii,
Wielkanoc ściśle związana
jest z jajkami. Obecnie
Święta Wielkanocne na
Wyspach Brytyjskich mają
bardzo komercyjny
charakter, a ich symbolem
stały się słodkie jaja z
czekolady i zajączek
wielkanocny.

Marta Walczak
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20 marca odbyła się wycieczka do Warszawy.
Uczestniczyły w niej klasy humanistyczne.
Głównym punktem wyprawy było zwiedzanie
Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum
mieści się w starej elektrowni  tramwajowej  na ul.
Grzybowskiej 79 na Woli. Zostało otworzone w
2004 roku. Istniało wcześniej jako Muzeum i
Archiwum Powstania Warszawskiego
.Ekspozycja jest  zlokalizowana na trzech
kondygnacjach (parter, antresola,  piętro). Złożona
jest z  około 1000 eksponatów, 1500 fotografii,
ponad 200 informacji biograficznych,  a także
map, kronik i filmów. Wszystkie materiały są
ułożone w porządku chronologicznym i
tematycznym. Centralnym punktem muzeum jest
monument przechodzący przez wszystkie
poziomy ekspozycji, jego ściany pokrywają daty
kolejnych dni powstania i ślady po kulach. Zostały
w nim zamknięte odgłosy powstańczej
Warszawy. To muzeum jest jednym z
najciekawszych w Polsce. Historia jest
przedstawiona w sposób ciekawy i interesujący
dla młodzieży, bo to ona ma być głównym
odbiorcą wiadomości. 

Po odwiedzeniu muzeum pojechaliśmy na
Powązki Wojskowe. Zostały one założone w 1912
roku, w 1921 otrzymały rangę cmentarza
wojskowego, a po drugiej wojnie światowej stały
się cmentarzem komunalnym. Dopiero w 1998
roku odzyskały swoją dawną nazwę. Są tu
pochowani nie tylko wojskowi, ale też osoby
zasłużone. Kwatera zwana łączką odpowiada
dawnym murom granicznym cmentarza. Jest to
miejsce gdzie UB potajemnie chowało
pomordowanych. Dolinka Katyńska to miejsce
upamiętnienia ofiar zbrodni Katyńskiej,  obok niej
zaczyna się część powstańcza. Pod krzyżami z
brzozy spoczywają powstańcy. Najnowszą jest
kwatera smoleńska. 10 listopada 2010 roku
odsłonięto pomnik ku czci ofiar katastrofy
Tupolewa  w Smoleńsku. Integralną częścią
pomnika są groby 28 ofiar . Po spacerze na
cmentarzu pojechaliśmy na Stare Miasto, gdzie
mogliśmy pospacerować zabytkowymi uliczkami
Warszawy. 
                                    Maria Fijałkowska

                   WYCIECZKA KLAS HUMANISTYCZNYCH DO WARSZAWY
                                      RELACJA NASZEJ KOLEŻANKI
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                           Dzień Liczby π

Tradycją jest już, że w XX LO obchodzony jest
dzień liczby , czyli dzień związany z matematyką.
W związku z tym na korytarzach szkoły pojawiły
się wiersze o tej tematyce. Obok jednej z
pracowni matematycznych znalazły się arkusze 
z rozwinięciami liczby nieskończonej. Jeśli ktoś
wśród tej kumulacji liczb znalazł datę bądź numer
związany z sobą, dostawał w nagrodę 20 Julków -
specjalne pieniądze  z wizerunkiem Juliusza
Słowackiego- patrona Dwudziestki.
Z okazji tego święta, w świetlicy odbyły się
różnorakie zagadki i quizy dla uczniów. Mogli oni
wygrać określoną liczbę Julków.
Najpopularniejszą grą było sudoku. Za wygrane
pieniądze w specjalnych sklepiku funkcjonującym
obok świetlicy można było kupić notesy,
długopisy oraz egzemplarze matematyczne i
wiele innych artykułów. Nad całością czuwał prof.
Adam Kominiak. Po udziale w quizach należało
udać się na prezentację dotyczącą „Złotego
odcinka”. Po jej obejrzeniu licealiści odpowiadali
na związane z nią pytania. Uczniowie wytężali
swój mózg mierząc się z matematyką. 

             Martyna Marczewska i Marta Popiół

                        Dzień św. Patryka

W XX LO obchodziliśmy już Dzień Rosyjski,
Dzień Żydowski. Teraz przyszedł czas na Dzień
Irlandzki, czyli Dzień św. Patryka.

Irlandia słynie z koloru zielonego, ponieważ zieleń
to narodowy kolor, nawiązujący do trawiastego
krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę
przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi.
Licealiści byli zachęcani, by w Dniu Irlandzkim
założyć coś w tym kolorze. Uczniowie
przygotowali prezentacje o kulturze, historii i
słynnych Irlandczykach, na podstawie, których
potem odbyły się quizy. Można było obejrzeć
także narodowy taniec irlandzki. Ten pląs nóg od
pokoleń jest wizytówką Irlandii. Znają i tańczą go
zarówno doświadczeni i zmęczeni trudem życia
staruszkowie jak i dzieci, które niedawno
nauczyły się chodzić.

Państwo św. Patryka słynie też z węzła miłości.
Uczniowie mieli za zadanie, na podstawie
krótkiego, instruktażowego filmu, zrekonstruować
go sami. Udało im się to rewelacyjnie. Na
najlepszych czekały już dyplomy i nagrody.

              Martyna Marczewska i Marta Popiół
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                                  MIĘDZY MATEMATYKĄ A KULTURĄ 
                        czyli  CYKLICZNE IMPREZY W NASZEJ SZKOLE
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                                 NASZ KORESPONDENT Z ZAGRANICY
                             czyli AGNIESZKA ZE STANU OREGON, USA

   MAGICZNE MIEJSCE, W KTÓRYM NIE
        MOŻESZ SIĘ NIE UŚMIECHAĆ

DISNEYLAND

Tak, miałam okazję spędzenia kilku dni w
kalifornijskim Disneylandzie :) Było niesamowicie!

To była wycieczka szkolna z dodatkowymi
atrakcjami w ramach przerwy
międzysemestralnej. Pojechało nas 12 osób plus
opiekunowie. Nasz hotel był bardzo blisko parku.
Nie musieliśmy jednak nawet chodzić, bo co
chwila kursowały busy. 
Sam Disneyland to nie tylko Disneyland. Znajdują
się tam 2 parki. Jeden nosi nazwę Disneyland
Park, a drugi Disney California Adventure.
Różnica? Wydaje mi się, że w pierwszym jest
więcej starszych i początkowych rzeczy, a w
drugim więcej z filmów animowanych.

Lecieliśmy z Portland do LA około 2 godzin.
Mieliśmy te wygodne fotele z telewizorami w
oparciu, więc każdy mógł oglądać to co chciał.
Na miejscu, chociaż nie było całkiem słonecznie,
to jednak  kalifornijskie klimaty, to miłe oderwanie
od zimnego, deszczowego i zaśnieżonego
Oregonu.
Mieliśmy bilety pięciodniowe, więc mogliśmy
zmieniać parki od rana do wieczora.

Jestem z siebie dumna, bo spróbowałam
przejażdżek na największych kolejkach (Roller
coaster) z momentami, gdy jesteś do góry
nogami. Było niesamowicie!

W parkach spędzaliśmy za zabawie średnio 6-7
godzin dziennie. Nie czuliśmy, że jest nudno czy
monotonnie kiedy chodziliśmy tam i  spowrotem i
staliśmy w niekończących się kolejkach.
Chodziliśmy dużoooo i szybko, aby jak najwięcej
atrakcji wypróbować.
Oprócz tego mieliśmy dwa dwugodzinne
warsztaty w parkach. Lekcje w disneylandzie-
lubię to ! Jedne były o animacji- jak powstają filmy,
a drugiego dnia mieliśmy warsztaty na temat:
'Trzeba wierzyć w swoje marzenia i je spełniać'.
Mieliśmy też 'Wyścig" w terenie. Zostaliśmy
podzieleni na drużyny:zieloni, żółci, fioletowi i
niebiescy (ja). Zabawa polegała na tym, że
dostaliśmy zadania do wykonania, za każde
wykonane zadanie otrzymywało się punkty dla
drużyny. Celem wyścigu było zdobycie jak
największej ilości punktów kiedy skończy się
czas 2,5h. np. Znajdź coś i zrób temu czemuś
zdjęcie z obcą osobą, albo policz ile tego jest, co
to oznacza i gdzie można to znaleźć. Genialna
zabawa!

Cały ten czas spędzony w disneylandzie był
przecudowny. W całym parku grała disneyowska
muzyka :)
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