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                       DZIEŃ FLAGI

Dzień Flagi

Święto Flagi Państwowej
obchodzone jest 2 maja od
2004 roku.
Jest to dzień, w którym
Polakom towarzyszą
refleksje o szczytnych
kartach historii Polski.
Z okazji tego święta
organizowane są różne
atrakcje i manifestacje
patriotyczne.U nas w Łodzi
Chorągiew Łódzka ZHP
zorganizowała przemarsz
harcerzy. Niesiona przez
nich flaga miała długość 123
metrów! Długość flagi nie
była przypadkowa, gdyż
każdy metr odpowiadał
jednemu roku spędzonemu
pod zaborami
Przemarsz rozpoczął się
uroczyście o godzinie 1200

Uczestnicy wyruszyli z
Placu Wolności i przeszli
pod pomnik Piłsudskiego.
Harcerze w mundurach

podtrzymywali flagę oraz
rozdawali wstążki z barwami
narodowymi, które można
było przypiąć do kurtki.
Choć towarzyszył nam silny
wiatr i deszcz nie
poddaliśmy się i
przeszliśmy wyznaczona
trasę wraz z harcerzami,
którzy umilali nam
przemarsz piosenkami.
Pod koniec po zwinięciu flagi
zostały zaśpiewane
tradycyjnie pieśni związane
z Legionami Polskimi oraz
Konstytucją 3 Maja.
Komendant Chorągwi
podziękowała nam za
przybycie, a Wojewoda
Łódzki, Jolanta Chełmińska
przeczytała list z
podziękowaniami od
Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.

                    Marta Walczak

Święto Flagi

Święto Flagi

Święto Flagi

Witajcie!

Maj to dla uczniów klas trzecich szczególny miesiąc - okres egzaminów maturalnych. Od
ich wyników zależy, czy dostaną się na wymarzony kierunek.

Maj to także miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji chcieliśmy życzyć
wszystkim Mamom uśmiechu i radości z dzieci.

Spotkanie z matką - Konstanty Ildefons Gałczyński
Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.

Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
                                                                                                                 Redakcja
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Dla niektórych z nas był to czas wolny,
przeznaczony na dość długi wypoczynek.
Mogliśmy wybrać się na spacer lub poczytać
książkę w cichym zakątku. Wielu z nas
wyjechało również na krótkie 
„wakacje”, które spędziło nad jeziorem, czy
też zwiedzało inne miasta poznając ich
ciekawą historię. Ci, którzy mieli okazję
spędzać majówkę w swoim domu, postanowili
wybrać się 1 maja na Koncert w Parku
Źródliska oraz huczną zabawę na słynny rynek
Manufaktury. Wystąpiła tam Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej, a po
południu zaszczyciły nas swoją obecnością
sławne gwiazdy takie jak: SteamLove, L.Stadt i
Dawid Podsiadło, Dżem i inni.
Niestety, nie wszyscy mogli cieszyć się
upragnionym wolnym.  Nasi tegoroczni
maturzyści, którzy z powodzeniem ukończyli
ostatni rok nauki w liceum, musieli
intensywnie powtarzać do egzaminów, które
ich czekały. Na ostatni dzwonek wszystko
musiało być gotowe, każdy maturzysta ze
zniecierpliwieniem czekał na maturę 2014. 

Wszyscy byli lekko zestresowani, ale cieszyła
ich perspektywa rozpoczęcia nowego etapu w
życiu. 

Już od 5 maja przystępowali do pisemnej
część egzaminów z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego i innych
wybranych przez siebie przedmiotów. Każdy
abiturient mógł wybrać do sześciu
dodatkowych przedmiotów na maturze. 

Według dotychczasowych obliczeń Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, wzrosła ilość osób
wybierających chemię na maturze, a zmalała
decydujących się na pisanie egzaminu z
geografii. W Łodzi najwięcej abiturientów na
poziomie rozszerzonym zdawało język obcy –
angielski, jak i matematykę. Niestety fizyka i
astronomia nie cieszyły się tak dużą
popularnością w tym roku. Język angielski i
niemiecki był najczęściej zdawany przez
maturzystów w Łodzi, natomiast język włoski i
hiszpański rzadziej. Mimo iż matura nie łatwa,
jesteśmy pewni, że każdemu absolwentowi
naszej szkoły udało się zdać tak, aby od
października rozpocząć życie studenta na
wymarzonym kierunku. 

                  Martyna Marczewska, Marta Popiół

Pożegnanie
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                      STRESUJĄCY MAJ ZA NAMI!
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Safari

NASZ KORESPONDENT Z ZAGRANICY czyli  
AGNIESZKA ZE STANU OREGON, USA

WTOREK, 6 MAJA 2014

Tego właśnie dnia wybraliśmy się z niektórymi
exchange'ami i naszą opiekunką do ZOO Safari w
Winston.
Wcześniej zrobiliśmy sobie grill-lunch przy rzece,
obok dzielnicy camperów.

W samym ZOO jeździliśmy własnymi
samochodami przez wyznaczone trasy, a nie tak
jak myślałam wcześniej, w specjalnych
pojazdach. Wiele zwierząt przechadzało się
swobodnie, niektóre znajdowały się bardzo blisko
naszej trasy, inne trzeba było wypatrywać. Te
groźniejsze zostały dodatkowo 'zabezpieczone',
więc nie było możliwości pogłaskania lwa ;).
Mieliśmy za to inną atrakcję, a mianowicie
natrafiliśmy na walkę niedźwiedzi. Po objechaniu
całej trasy można było podejść bliżej i pogłaskać
takie zwierzaki jak kuce, świnie, przejechać się na
wielbłądzie czy kupić pamiątki.

Może to co napiszę teraz to banał, ale kilka zdjęć
z wyjazdu nie odda całej tej atmosfery miejsca i
wycieczki. 

Greetings from Winston:)
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Safari

Safari

Agnieszka

Agnieszka

Agnieszka

Agnieszka



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 32 05/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZ Archiwum XX

Dlaczego brzuchy, pośladki, włosy, paznokcie,
skóra...tak bardzo zajmują uwagę kobiet? Na
Ukrainie trwa polityczna i zbrojna walka,
swobody obywatelskie znikają tak szybko jak
warstwa ozonowa, co trzecia kobieta zostaje w
ciągu swojego życia zgwałcona bądź pobita, a
my stając przed lustrem, przyglądamy się
sobie krytycznym okiem, wynajdując kolejne
mankamenty i lamentując nad swoim ciężkim
losem. Dlaczego?
Owe ''mankamenty'' tak bardzo skupiają na
sobie nasza uwagę, że niewiele jej zostaje na
Ukrainę czy inne problemy.
Kiedy ostatnio przeprowadzono ankietę wśród
ubogich kobiet z różnych grup etnicznych w
USA, w której zapytano, jaką jedną rzecz
zmieniłyby w swoim życiu, większość
odpowiedziała, że chciałaby schudnąć. Może
identyfikuję się z tymi kobietami w pewnym
stopniu, bo zaczęłam myśleć, że gdybym miała
płaski brzuch, chude nogi, piaszczystą burzę
rozjaśnianych włosów, większe usta, szczupłe
ramiona i długą szyję, byłabym doskonała.
Byłabym akceptowana i podziwiana.
Nie jestem taka. Nie jestem ideałem, ale czym
jest ''ideał''? Bądź też KTO nim jest? Ideał
''dobrego'' ciała został zaprogramowany w
moim mózgu w dniu, gdy zaczęłam czytać

kolorowe magazyny i przeglądać strony
internetowe związane z kobiecą moda i urodą.
Pomijając ten wpływ kultury i jej nacisk - fakt,
że wciąż pochłaniają mnie kolejne wady ,
ćwiczenia , diety i zamartwianie się - TO
WSZYSTKO narzuciłam sobie sama! To ja
kupuję kolorowe magazyny. To ja przyswajam
sobie narzucone pojęcie ideału. To ja
uwierzyłam, że te blondynki z okładek znają
sekret. 

Najbardziej zaś w tym wszystkim przeraża
mnie to żarliwe dążenie do samookaleczenia,
rozprzestrzeniające się po całym świecie jak
zaraza. Kremy rozjaśniające skórę - w Afryce i
Azji sprzedają się tak szybko jak pasta do
zębów. Matki amerykańskich ośmiolatek, które
usuwają swoim córkom żebra, żeby nie
musiały martwić się odchudzaniem. Pięciolatki
na Manhattanie regularnie ćwiczące jogę, żeby
nie przynosić rodzicom wstydu swoją
pucołowatością. Bulimiczki i anorektyczki z
Chin, Fidżi, zewsząd. Koreanki usuwające
azjatycką skośność oczu. Filipinki piłujące
sobie szczęki, aby dorównać koreańskiemu
ideałowi piękna twarzy w kształcie litery V - ta
lista nie ma końca.

Kobiety z Bombaju, Nowego Jorku, Moskwy -
wszystkie (poza nielicznymi wyjątkami) nie
znoszą co najmniej jednej części swojego
ciała. Zawsze jest coś, co chciałyby zmienić.
Nasze półki w łazienkach zapełnione są
magicznymi specyfikami , które mają
modyfikować, maskować, redukować,
prostować lub rozjaśniać. Prawie każda z nas
wierzy, że jeśli uda jej się zmienić tę jedną
część, wszystko inne się ułoży. Niestety, jest
to z góry przegrana batalia. Weźmy głęboki
oddech i przestańmy starać się być kimś, kim
nie jesteśmy. Pewien znany psychoanalityk
Marion Woodman powiedział: ,,Zamiast
wykraczać poza siebie, musimy wejść w
siebie''. Powiedzmy wszystkim lanserom,
wydawcom magazynów i chirurgom
plastycznym, że nie czujemy strachu. Tym
czego boimy się najbardziej, jest śmierć
oryginalności, wyobraźni i pasji.
POKOCHAJMY SWOJE CIAŁO.
PRZESTAŃMY JE POPRAWIAĆ.
Nigdy tego nie potrzebowało.

                                                   Karolina Lech

Ćwiczenia ĆwiczeniaFigura

        Płaski brzuch, chude nogi, długa szyja... - dążenie do ideału
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