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Cytat na dziś: 

"Nic tak człowieka nie prześladuje, jak słowa, których nie
wypowiedział."  ~Mitch Albom

 
                                              
                                           Wybory samorządowe!
Dnia 7. października 2014 r. w naszym liceum odbyły się wybory 
do Samorządu Uczniowskiego. 

Uczniowie mogli zagłosować na jednego z czterech kandydatów.
W wyborach startowali: Natalia Pachulska , Marlena Kubacka, Dominika Dudka i
Mateusz Kulawiecki.
Przez cały tydzień mogliśmy poznać poglądy i pomysły poszczególnych kandydatów,
którzy prowadzili własne kampanie wyborcze. Zachęcali oni do głosowania na różne
sposoby: osobiste spotkania, plakaty przedstawiające program, a także rozdawanie
słodkich niespodzianek w postaci ciasta i cukierków. Nie omieszkam napomknąć , iż
można było nawet spotkać się z Osłem z popularnego Shreka, który tańczył,
przechadzając się szkolnymi korytarzami.  
Głosowanie trwało 4 godziny lekcyjne.  
Po kilkukrotnym przeliczeniu głosów zostały podane wyniki.
Wybory wygrała Natalia Pachulska!

                              Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów ! 
                                                                                                           

Natalia Pachulska

Mateusz Kulawiecki

Nie była to zwykła
akademia. Profesor
Maciejewski podszedł do
tematu w zupełnie inny
sposób. Akademia miała
formę próby przedstawienia,
więc drobne pomyłki
aktorów były wręcz
wskazane. Jednakże byli oni
przygotowani fantastycznie,
a występ spodobał się
zebranym na sali uczniom.
Miejmy nadzieję, że kolejne
przedstawienia w wykonaniu
tej klasy będą równie dobre.

                            Natalia. 

11 listopada marsz

   11 listopada to dzień
upamiętnienia odzyskania
przez Polskę
niepodległości w 1918r.
Każdy Polak powinien znać
tę datę od dziecka.
Uczniowie klasy Id oraz IIc
postanowili choć trochę
przypomnieć nam właśnie to
wydarzenie, dlatego 10
listopada mogliśmy
zobaczyć zorganizowane
przez nich przedstawienie. 

.

Marlena Kubacka

Dominika Dudka nieznany

11 listopada

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
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ODSŁONIĘCIE POMNIKA JULIUSZA
SŁOWACKIEGO!

Przed kilkoma laty Julek zniknął ze
swojego miejsca przed naszą szkołą,
stało się to nagle. Jednego dnia
wychodząc ze szkoły jeszcze go
widzieliśmy i żegnaliśmy, a po nocy
nie było już kogo przywitać. Przez
cały ten czas od zniknięcia, zbierane
były fundusze na nowego Julka i
wreszcie w tym roku udało się.
Juliusz wrócił na swoje miejsce i
wniósł dużo radości w mury naszej
naznaczonej czasem szkoły.

Uroczystość odsłonięcia pomnika
miała miejsce 21 października
(wtorek). Tego dnia do naszej szkoły
przybyły ważne osobistości, m.in.
arcybiskup Adam Lepa, władze
oświatowe, przedstawiciel
Europejskiej Rodziny Szkół im.
Julisza Słowackiego. Ten wtorek był
naszym dniem. 

Juliusz Słowacki Przedstawienie

Mówiono o nas w telewizji, gdzie
można było zobaczyć uroczyste
poświęcenie pomnika przez
arcybiskupa oraz wypowiedź pani
prof. Elżbiety Kubik. 

W programie artystycznym
przygotowanym na ten szczególny
dzień nasi uczniowie zaprezentowali
współczesną interpretację twórczości
Słowackiego. Tańczyli, śpiewali i
recytowali. Wprowadziło to niezwykły
nastrój wśród gości, grona
pedagogicznego oraz społeczności
uczniowskiej, a nasi młodzi aktorzy
zachwycili wszystkich swoim zapałem
i indywidualnym podejściem do Julka.
Ponadto w tym szczególnym dniu na
ścianach korytarzy pojawiły się
ulubione kwiaty Słowackiego -róże.

Martyna

Juliusz Słowacki

O wydarzeniu było nawet głośno w
mediach. Pisali o nas:

Gazeta Polska - "Uroczystość
odsłonięcie pomnika Juliusza
Słowackiego w Łodzi"

Express Ilustrowany - "Popiersie
patrona znów przed XX LO w Łodzi"
 
Wiadomości24.pl - "Uroczystość
odsłonięcia pomnika Juliusza
Słowackiego w Łodzi"

Trela2014.pl - "Uroczyste odsłonięcie
pomnika Juliusza Słowackiego"

Dziękujemy bardzo za uwagę!

Ewa Kuźnicka Ewa Kuźnicka Ewa Kuźnicka
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        DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W Polsce przyjęto dzień ten nazywać
również Dniem Nauczyciela. Skoro
istnieje Dzień Dziecka, Matki, Ojca, to
powinien być także ten poświęcony
nauczycielom. W tym szczególnym
dla nauczycieli dniu serdecznie
podziękowaliśmy całemu Gronu
Pedagogicznemu za trud włożony w
nasze wychowanie, w kształtowanie
naszej osobowości i charakteru oraz
za najważniejszą cechę zawodu, jaki
wykonują - za cierpliwość, której na
co dzień potrzeba wiele. Uroczystość
rozpoczęła Pani Dyrektor E. Nowicka,
po czym nagrodzeni zostali
pedagodzy, których praca była
najowocniejsza. Nie obyło się bez
gromkich braw. Po zakończeniu
części oficjalnej, przeszliśmy do
ślubowania pierwszoklasistów oraz
ich otrzęsin. Nowi uczniowie musieli
zmierzyć się z wiedzą o naszej szkole,
stałych i rozpoznawalnych
przedmiotach związanych z każdym z
nauczycieli, wykazać się znajomością
piosenek młodzieżowych oraz
zmysłami smaku i umiejętnością
odbijania piłeczki ping-pongowej. 

Klasy pierwsze doskonale poradziły
sobie z konkurencjami i z dumą
wstąpiły w szeregi uczniów naszej
szkoły. Przedstawienie przyniosła
dużo śmiechu i radości naszym
niestrudzonym nauczycielom oraz
całej społeczności uczniowskiej. 

                                             Martyna

                  
                     MAGIA KSIĄŻKI

W tym artykule chciałabym poruszyć temat,
któremu, według mnie, młodzież nie poświęca
należytej uwagi – mam na myśli książki. W
erze zupełnej komputeryzacji i nowych
technologii ten tradycyjny sposób
przekazywania myśli, poglądów, emocji i
wartości staje się dla ludzi młodych
przeżytkiem. Czemu? Myślę, że przede
wszystkim dlatego, że został zagłuszony przez
postęp, który idzie w kierunku przeniesienia
naszej rzeczywistości w świat wirtualny. W
tym celu zostały wynalezione czytniki zwane
powszechnie e – bookami. Jak wszystko co
pojawia się na rynku, miały swoich
zwolenników oraz przeciwników. Ich zaletą
jest przede wszystkim to, że nie zabierają tyle
miejsca co tradycyjne książki, przez co można
mieć przy sobie większą ilość lektur.
Zastanówmy się jednak, czy urządzenie może
nam zastąpić uczucie, jakie towarzyszy
obcowaniu z papierową książką? Dla
przeciętnego zjadacza chleba może się to
wydać abstrakcyjne, ale dla ludzi obcujących z
nimi na co dzień, dostrzegających ich urok,
oczywiste jest to, że nie można im odmówić
tego, iż mają duszę. To właśnie ona sprawia,
że książkę odbieramy naszymi zmysłami.
Dostrzegamy jej zewnętrzne piękno, czujemy
zapach kartek, słyszymy ich szelest, kiedy
przewracamy kolejną stronę. Jeżeli
abstrahując od tego, lektura ma wartościowy
przekaz, to zwyczajnie cieszy to człowieka,
pozwala mu się przenieść w inny świat. To
dzięki tej magii kiedyś się w nich zakochałam.
Sądzę, że patrząc na ich zalety, powinniśmy
bardziej je docenić i dać szansę, aby mogły
ponownie nas do siebie przekonać.

                                                    Beata

ebook

Otrzęsiny

Otrzęsiny

"Pierwszym zadaniem szkoły jest uczyć, nie wychowywać. Byłem zdania,
że wychowuje się poprzez uczenie. Gdybym miał wybierać między dobrym

nauczycielem a dobrym wychowawcą, wybrałbym nauczyciela."
                                                                          Józef Stanisław Tischner

BB

BB

BB
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         "MIASTO 44" W REŻYSERII JANA KOMASY

Powstanie warszawskie to 63 dni buntu i
heroicznej walki młodych Polaków  o wolność.
Powstańcza walka pochłonęła  16 tysięcy
istnień ludzkich. Na podstawie tych wydarzeń
powstał film „Miasto 44” w reżyserii Jana
Komasy. Jest to film fabularny o losach i
miłości młodych ludzi, którzy dojrzewali,
przeżywali pierwsze miłosne uniesienia w
czasie wojny. „Miasto 44” otwiera scena
ukazująca Warszawę chwilę przed
powstaniem. Poznajemy Stefana, który pracuje
i opiekuje się matką i bratem. Ojciec głównego
bohatera zginął na początku wojny w kampanii
wrześniowej. Kama, przyjaciółka Stefana,
działa w konspiracji i wciąga go w
przygotowania do powstania. 

Dziewczyna pomaga Stefanowi znaleźć pracę.
Tam przez przypadek bohater poznaje
Biedronkę, w  której się zakochuje. Jednak ich
szczęście nie trwa długo, ponieważ wybija
godzina „W” i wybucha powstanie. Już na
samym początku powstania Stefan jest
świadkiem egzekucji jego bliskich. Razem z
Biedronką przechodzą krwawy szlak, który
prowadzi przez Wolę , Śródmieście, Stare
Miasto i Czerniaków.

Film sprawia wrażenie nakręconego dla
młodego widza. Wiele scen i wydarzeń jest
przedstawionych za mało dosadnie. Jedynie 
scena wybuchu czołgu robi duże wrażenie –
po eksplozji na ziemię spada deszcz krwi i
części ludzkiego ciała. Pojawiają się też sceny
w slow motion  i muzyką w tle, która, moim
zdaniem, niezbyt pasuje do tematyki filmu.
Myślę, że „Miasto 44” ma nam przybliżyć
zachowania i  postawę młodych ludzi  w tak
trudnym czasie, jakim jest wojna.
                                                             Maria. 

Fragment wywiadu z reżyserem

Z zakończenia filmu bije niepokój. Boisz się
wojny?

- Boję się. Strasznie się boję. I uważam, że
warto się bać wojny, tak jak warto bać się
skoków w przepaść i uzależnień. Wojna to jest
zaprzeczenie naszego tu i teraz. Nie znam z
historii ani jednego dobrego powodu do
wojny.

Jesteś pacyfistą?

- Nie stuprocentowym, uważam, że nie wolno
milczeć, kiedy cię biją. Wojny rodzą się z braku
rozmowy, ignorancji i z tego, że ktoś kiedyś
nie wpuścił kogoś do klubu. Myślę, że Hitler
parę razy nie został wpuszczony do różnego
rodzaju klubów. Źródła wojny rodzą się
między ludźmi każdego dnia. Gdyby ich nie
było, pewnie nie miałbym pracy, bo podskórnie
robię filmy o różnego rodzaju wykluczeniach,
agresji i autoagresji, o życiu, które samo się
wystawia na śmierć. Człowiek jest
niezgłębionym źródłem fascynacji i wstydu.

PlakatKadr z filmu Ekipa filmowa Miasto 44Miasto 44 Miasto 44


