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Ewa z plakatem o naszej szkole Natalia uczennica klasy 2C

              Witajcie w nowym roku szkolnym! 

Jak każdy rok zaczynamy z nową dawką pozytywnej energii, którą
zebraliśmy podczas wakacji. Jednak ten rok troszeczkę różni się od
innych. Już 14.10 (wtorek) w naszej szkole odbędą się otrzęsiny klas
pierwszych i Dzień Nauczyciela. Zaplanowaliśmy dla pierwszaków
konkurs, który będzie składał się z 6 etapów. W każdym etapie muszą
wykazać się  kreatywnym myśleniem, pokazać, że mają dystans do
siebie oraz wykorzystać informacje, jakie zdążyli zdobyć o naszej
szkole przez ten krótki czas. 
Redakcja życzy powodzenia i niech zwycięży najlepsza klasa!
21.10 (wtorek) odbędzie się odsłonięcie popiersia naszego patrona
Juliusza Słowackiego. Na tę okazję przygotowaliśmy coś naprawdę
ciekawego!

Cytat na dziś : 

"Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń,
jest tylko zupełnie inne."

~William Szekspir

 Wiosna, lato, jesień, zima..

I kolejny nowy rok w
naszym życiu.  Pojawia się
charakterystyczny dla
jesieni zapach, którego nie
da opisać się słowami, ale
wciąż tkwi w naszej
świadomości, jakby zapach
skopanej ziemi, zroszonej
październikową rosą.  Świat
podczas jesieni mieni się
milionem barw,  począwszy
od zielonej, przez żółtą i
pomarańcz, a skończywszy
na ciemnym brązie.
  
Jesień jest szczególną porą
dla ludzi szukających
wytchnienia. Niesie ze sobą
spokój, ciszę, zadumę i
zapowiedź szaro-białej i
zimnej pory roku, jaką jest
zima.

                              Martyna

      JESIEŃ
Długimi krokami
zbliża się jesień. 
Codziennie, idąc do
szkoły, mijamy
różnokolorowe
drzewa rosnące
wzdłuż ulic Łodzi.
Wzrok przykuwają
płomienne kolory
liści.

Parki wyglądają
niczym krajobrazy  z
dziecięcych bajek
Andersena 
i poruszają naszą
wyobraźnię.
Zmuszają do głęboki
refleksji na temat
przemijania i
zmieniających się
pór roku. 

Ola Grochowska Ola Grochowska
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Wycieczka klas 3. do Oświęcimia! 

Oświęcim Oświęcim

Dnia  18. września odbyła się
wycieczka klas trzecich do
byłych obozów zagłady  w
Oświęcimiu. Auschwitz I to
pierwszy obóz
koncentracyjny otwarty w
1940 roku. Zapoznając się z
historią obozu,
uzmysławiamy sobie
brutalność niemieckiego
okupanta wobec ludności
cywilnej, przede wszystkim
pochodzenia żydowskiego. W
muzeum znajduje około 110
000 butów, 3800 waliz, ponad
12000 garnków, 470 protez  i
350 sztuk odzieży obozowej.

   Zwiedziliśmy blok 11., w którym
odbywały się  przesłuchania 
i rozprawy, w piwnicach tego bloku
zginął śmiercią głodową święty
Maksymilian Maria Kolbe. Tam też
odbyły się pierwsze próby
uśmiercania ludzi gazem. Między
blokiem 10. a 11. znajduje się ściana
śmierci, przy której skazani kończyli
swoje życie. Później przeszliśmy
przez plac apelowy do krematorium.
Dla wielu z nas ta część wycieczki
była bardzo emocjonująca - niektórzy
uronili nawet kilka łez. Kolejnym
przystankiem wycieczki był obóz 
Auschwitz II (Birkenau) - otwarty w
1942 roku obóz masowej
eksterminacji, nazywany również
obozem zagłady. To właśnie tam
ponad półtora miliona mężczyzn,
kobiet i dzieci poniosło śmierć. Był to
największy obóz liczący 140 ha. Na
jego terenie znajdowały się cztery
krematoria i rampa, na której
odbywała się selekcja przywiezionych
ludzi . Przeszliśmy przez bramę do
rampy, następnie obok pomnika i ruin
krematorium, aż do baraku
mieszkalnego i sanitarnego. 

Oświęcim

Wielu z nas było zszokowanych
okrucieństwem i brutalnością
hitlerowców i tym co człowiek potrafi
zgotować drugiemu człowiekowi. W
tym miejscu dopiero uświadamiamy
sobie, do czego  doprowadza
nienawiść rasowa. Dzięki tej
wycieczce lepiej zrozumieliśmy
historię współczesną, która nie jest
aż tak odległa, jak się nam zdaje. Po
przejściu całej trasy wróciliśmy do
Łodzi.                                Marysia.

Oświęcim

Klasa 3 Klasa 3

Klasa 3 Klasa 3



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 33 10/2014 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Z Archiwum XX

Przez większość część swojego życia młodzi
ludzie żyją ''tu i teraz'', a w ich głowach
świeci wielki neonowy napis: CARPE DIEM .
Jednak przychodzi taki okres w życiu
większości z nas, kiedy trzeba zastanowić się
nad swoją przyszłością. Nad tym CO
chcielibyśmy robić i co hipotetycznie przy
dobrych lotach, być może będzie naszą pracą.
Najchętniej chcielibyśmy wykonywać zawód,
który jest naszym hobby: łatwy, prosty i
przyjemny. Niestety, zderzenie z
rzeczywistością często pozbawia nas złudzeń.
Zadajemy sobie wówczas pytanie: po co
kończyć wieloletnie studia? Zdarza się, że na
samym końcu naszej ścieżki edukacyjnej, gdy
już otrzymamy upragniony tytuł magistra i
uprawnienia by szerzyć zdobytą wiedzę we
wszechświecie - lądujemy za sterami wózka
widłowego z papierową instrukcją obsługi. Z
braku miejsc pracy, chwytamy się czynności
poniżej naszych kwalifikacji i często
niezwiązanych z kierunkiem, który
studiowaliśmy. Uważam, że decyzja o
wyborze kierunku studiów jest jedną z
najważniejszych decyzji w życiu. Od tego
zależy poczucie naszej wartości, standard
życia oraz to czy się spełnimy. 

Zatrudnienie

Moim zdaniem, młodzież nie otrzymuje
wystarczającej pomocy i informacji na temat
kierunków i zawodów, które w obecnych
realiach mają największą przyszłość 
i gwarantują zatrudnienie. Wydaje mi się, iż
powinno odbywać się więcej takich zajęć dla
uczniów, które pomogłyby w obraniu
właściwej drogi. Jestem uczennicą drugiej
klasy liceum 
i temat ten jest dla mnie w tej chwili
wyjątkowo ważny. Dla mnie, jak i dla wielu
moich znajomych ze szkoły czy też spoza
niej.
                                                                                 
                                                         Karolina. 

Każdy z nas, świadomie wybierając możliwość
dalszej nauki,  wie, iż czeka go trudna przeprawa
przez ostateczny egzamin ukończenia szkoły –
MATURĘ, czyli test do którego przygotowuje się
przez cały swój okres nauki w szkole. Wielu z nas
dopada stres związany z jej pisaniem lub

wystąpieniem przed egzaminatorami podczas
matury ustnej.
Dla klas drugich i trzecich w tym roku, a
dokładniej 15 września, przypadła możliwość
uczestnictwa w wykładach  odbywających się na
Uniwersytecie Łódzkim. Mieliśmy okazję
dowiedzieć się wielu istotnych szczegółów
dotyczących naszej przyszłej, nowej matury.
Udało nam się także zebrać wiele informacji na
temat uczelni oraz kierunków, które mają nam do
zaoferowania. Każdy z nas, korzystając z okazji,
mógł dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy 
o wybranym kierunku, przedmiotach
wymaganych przy rekrutacji oraz poznać
nielicznych studentów, którzy chętnie odpowiadali
na nasze trudne pytania. Wszystkie wykłady
dotyczyły nowej podstawy programowej,
wykładowcy chętnie opowiedzieli nam, co
zmieniło się w egzaminie, pokazali również
przykładowe zadania oraz uświadomili, jaką
wiedzę powinniśmy posiadać i jak ją umiejętnie
wykorzystać.
                                                          Marta.

Maturalny żart

„Z maturą za pan brat”

Nieznany

Nieznany
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A na sam koniec... 

 Jesień to okres obfitujący w
najnowsze premiery kinowe. Na
ekrany w Multikinach wchodzą filmy
opracowywane przez długie miesiące.
Co najbardziej zwróciło moją uwagę?
Numerem 1. na mojej liście filmów do
obejrzenia jest „Zostań, jeśli kochasz”
w reżyserii R.J.Cutlera. Sądząc po
zwiastunach, historia zapowiada się
naprawdę ciekawie. Film łączy w
sobie elementy romantyczne oraz
fantastyczne. Opowiada o niezwykle
uzdolnionej muzycznie dziewczynie
oraz jej najtrudniejszym życiowym
wyborze.
 Wicemistrzem zostaje polska
produkcja „Miasto 44” Jana Komasy.
Chociaż nie przepadam za tematyką
historyczną, uważam, że temat filmu
jest jak najbardziej trafiony. Nie jest to
typowy dokument opisujący II wojnę 

światową. Na pierwszy plan wysuwa
się bowiem wątek miłosny. Zwiastun
filmu jak najbardziej zachęca do jego
obejrzenia. 
Brąz na mojej jesiennej liście
przypadł kolejnej polskiej produkcji, a
dokładniej filmowi „Bogowie” w
reżyserii Łukasza Palkowskiego. Jest
to prawdziwa historia prof. Religi -
wizjonera, buntownika, który
przeprowadził pierwszy udany
przeszczep serca w Polsce. Co
najbardziej zachęciło mnie do tego
filmu? Oczywiście główny aktor,
wcielający się w profesora -
znakomity Tomasz Kot.
Uważam, że wszystkie trzy filmy
gwarantują dobrze spędzone godziny
w kinie, a wychodząc z niego
będziemy mogli z czystym sumieniem
polecić daną produkcję innym. Na
razie zachęcam Was do obejrzenia
zwiastunów!
                                              Natalia.

             Akcja krwiodawstwa! 
 
We wtorek (30.09.2014) odbyła się
pierwsza w tym roku szkolnym akcja
krwiodawstwa. Spośród  chętnych
uczniów tylko dziewięcioro oddało
krew. Pozostałych zdyskwalifikowały
badania lekarskie. Szkolnym
krwiodawcom, którym niestraszne są
igły i przeziębienia, gratulujemy
odwagi i szlachetnego daru serca!



Uratuj życie

Bogowie

XXLO

Film


