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         Noc Filmowa

Szkoła po godzinach, dużo
uczniów, zapach popcornu,
zgaszone światła i świetne
filmy. Oto jak wyglądała
nasza pierwsza szkolna
Noc Filmowa – miejmy
nadzieję, że nie ostatnia.
Przyszło wielu uczniów,
którzy chcieli spędzić
wspólnie miły, filmowy
wieczór. Na ekranie pojawiły
się takie tytuły jak „Kraina
lodu”, „Turysta”, „Chłopaki
nie płaczą” i wiele innych.

Towarzyszyli nam
nauczyciele. Odwiedziła nas
także p. Dyrektor, która
przyniosła ze sobą słodką i
kaloryczną przekąskę. Po
zakończeniu maratonu
filmowego od razu pojawiły
się pytania odnośnie kolejnej
edycji. Uczniowie opuszczali
szkołę zmęczeni i
niewyspani, ale z
uśmiechem na ustach.
Miejmy nadzieję, że
następna taka noc odbędzie
się już niedługo.
                               Ewa
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                                                Studniówka 

Dnia 10 stycznia w Domu Towarzystwa Kredytowego przy ulicy Pomorskiej 21 tegoroczni
maturzyści naszej szkoły bawili się na studniówce. Na początku obejrzeliśmy dwie tury
pięknego poloneza, który przygotowała nauczycielka wychowania fizycznego p. prof.
Małgorzata Thiele. Obyło się bez większych wpadek. Po części oficjalnej zaczęła sie
prawdziwa zabawa. Na parkiecie można było spotkać nie tylko uczniów, ale również
nauczycieli naszej szkoły. O północy wszyscy zebrali się, aby obejrzeć przedstawienie
studniówkowe. Tym razem cofnęliśmy się w czasie i pokazaliśmy, jak mogłyby wyglądać
lata szkolne naszych nauczycieli, gdyby chodzili do jednej klasy. Nie obyło się bez typowych
powiedzonek, żartów oraz śmiesznych sytuacji. W zabytkowym pałacyku rozbrzmiewały
największe hity każdej imprezy. Zabawa trwała do samego rana, a z pewnych źródeł wiem,
że nogi bolą niektórych do tej pory.

                                                                                             Dorota Plewińska

Cytat na dziś:
Starość nie chroni nas przed miłością, ale miłość chroni nas
przed starością. 
                                                   Coco Chanel
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               Czym jest taniec – pasją czy zwykłym zainteresowaniem ?
                     Wywiad z uczennicą XX LO – Karoliną Lech

M: Jak wiele czasu mu poświęcasz ?

K: Gdy zaczynałam tańczyć, zajęcia odbywały
się 3 razy w tygodniu. Gdy już odkryłam, że
taniec jest moją pasją, łatwiej byłoby zapytać, ile
czasu mu NIE poświęcałam ! Teraz niestety mam
więcej obowiązków, więc co za tym idzie -
zaniedbuję moje treningi.

Marta: Co skłoniło Cie do podjęcia nauki tańca ?

Karolina: Byłam w szóstej klasie podstawówki,
gdy zaczęłam cierpieć na nadmiar wolnego
czasu. Pilnie się uczyłam (co niestety z czasem
się zmieniło), odrabiałam skrupulatnie lekcje ( to
również się zmieniło i ewoluowało do
najwyższego rangą stopnia zaawansowania -
LENIA ) i po wykonaniu moich wszystkich
szkolnych obowiązków - zaczynałam się nudzić.
Któregoś wolnego dnia, oglądając telewizję
natknęłam się na zwiastun filmu ,,Step Up''.
Oczywiście, pierwszą rzeczą, która mnie
wówczas zainteresowała, był przystojny aktor
grający jedną z głównych ról. Drugą rzeczą, która
przykuła moją uwagę, był taniec. Zalała mnie
wszechogarniająca fala ekscytacji i natychmiast
wykorzystałam nieograniczone możliwości
Internetu, aby znaleźć najlepszą szkołę tańca w
Łodzi i się do niej zapisać.

M: Jak wiele czasu mu poświęcasz ?

K: Gdy zaczynałam tańczyć, zajęcia odbywały
się 3 razy w tygodniu. Gdy już odkryłam, że
taniec jest moją pasją, łatwiej byłoby zapytać, ile
czasu mu NIE poświęcałam ! Teraz niestety mam
więcej obowiązków, więc co za tym idzie -
zaniedbuję moje treningi.

M: Czym jest dla Ciebie taniec ?

K: Taniec jest dla mnie formą wyrażania siebie -
swoich emocji, uczuć i charakteru.
Gdy emocje ulegają zmianie, zmienia się również
sposób, w jaki tańczymy. Taniec stał się teraz
moim hobby. Formą odreagowania i
odstresowania się. Zwiększył moją pewność
siebie i poczucie własnej wartości. Nauczył mnie
pokory. Taniec jest dla mnie również skuteczną
receptą na zwalczenie nieśmiałości. Polecam
wszystkim tym, którzy borykają się z tą
przypadłością.

M: Jak wyglądają twoje treningi taneczne ?

K: Treningi mogą być grupowe i indywidualne,
lecz niezależnie od tego, którą formę zajęć się
wybierze, są one do siebie bardzo zbliżone. Ja
wybrałam formę bardziej społeczną - grupową.
Moje treningi można podzielić na 3 etapy :
 
I. Rozgrzewka - która rozgrzewa ciało i
doprowadza je do temperatury wrzenia  (zawiera
również elementy rozciągania)
  
II. Nauka choreografii - tutaj trzeba się wykazać
ponadprzeciętnym zmysłem  zapamiętywania
kroków

III. Relaks - w moim wypadku czas
przeznaczony na relaks spędzałam na ziemi  w
stanie agonalnym, próbując złapać oddech po
intensywnych zajęciach
 
M: Ile, twoim zdaniem, potrzeba czasu, aby
zostać profesjonalnym tancerzem?

K:Jest to kwestia bardzo  indywidualna. Może
zabrzmi to sztampowo, ale moim zdaniem, aby
zostać profesjonalnym tancerzem, trzeba
odnaleźć siebie.

Trzeba wiedzieć, jaki styl tańca chcesz tańczyć i
do którego pasujesz (niedopasowanie grozi
pewnego rodzaju dyskwalifikacją, gdyż każdy styl
rządzi się innymi prawami, a nie wszystkie
muszą Ci odpowiadać). Więc ILE czasu to zajmie
- pozostaje dla mnie kwestią zależną od
człowieka i jego samozaparcia w dążeniu do
obranego celu, jakim może być przykładowo
zostanie owym profesjonalnym tancerzem :)

M: Czy podzielasz swoje zainteresowanie z
przyjaciółmi ?

K: TAK :)

M: Jak dużo czasu potrzeba Ci na przygotowanie
do występu ?

K: Im dłuższy i bardziej złożony układ, tym więcej
czasu potrzeba, aby się go nauczyć  i
przygotować do występu.

M: Co czujesz, kiedy tańczysz ?

K: Są dwa słowa, które idealnie oddają to, co
czuję podczas tańca: wolność i swoboda. Brak
jakichkolwiek ograniczeń.

M: Masz jakieś obawy lub "tremę" przed
wyjściem na scenę ?

K: Trema jest zawsze. Zawsze pojawiają się
obawy i strach przed tym, że to nad czym tak
ciężko pracowałam - po prostu się nie spodoba.
Jednak na mnie trema działa mobilizująco. Nie
powoduje u mnie paraliżu J  Wiele zależy od
samego występu i jego rangi. Z wiekiem i
zdobywanym doświadczeniem ten strach przed
publicznością staje się mniej odczuwalny.
M: Czy masz określone plany na przyszłość jeśli
chodzi o taniec ?

K: Na chwilę obecną nie wiążę swojej przyszłości
z tańcem. Moje zainteresowania nieco się
zmieniły tak jak i plany na przyszłość. Jednak
taniec zawsze będzie nieodłączną częścią
mojego życia.

Wywiad przeprowadziła Marta z kl. IId.

Karolina Lech KL
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                       Wirtualny Świat

W tym artykule chciałabym poruszyć temat
oddziaływania wirtualnego świata na dzisiejszych
nastolatków.

Technologia wciąż się rozwija. Jak wszystko, ta
sytuacja ma dwie strony medalu. Tą pozytywną
jest postęp. Ten odwieczny towarzysz rozwoju.
Ja, niestety, wyraźniej widzę tę negatywną.
Skupmy się głównie na urządzeniach mobilnych,
które zaczęły odgrywać istotną rolę w życiu ludzi.
Nie tylko młodych, ale także tych w średnim i
podeszłym wieku. Ja natomiast mogę
wypowiedzieć się na temat ich miejsca w
codziennym życiu nastolatka, gdyż mam z tym
do czynienia na co dzień. Z tego co
zaobserwowałam, moi rówieśnicy w ogromnej
większości nie wyobrażają sobie już życia bez
swoich smartfonów. Rzadko kto używa teraz ‘
zwyczajnego ‘ telefonu, który nie ma takich funkcji
jak ten ‘ inteligentny ‘. Czemu? Dlatego, że teraz
życie przeniosło się do sieci. Jednym z głównych
sprawców tego stanu rzeczy jest portal
społecznościowy Facebook. Daje mnóstwo
możliwości. Osoby nieśmiałe, odpychane przez
rówieśników mogą znaleźć tam znajomych. Nie
muszą nawet widzieć rozmówcy, z którym piszą,
co jest ogromnym ułatwieniem w nawiązaniu
kontaktu.

Ludzie często uciekają przed bezpośrednim
zetknięciem się z drugim człowiekiem, przed
nieprzewidywalnymi reakcjami innych
stawiających ich w krępujących sytuacjach, kiedy
to np. nie wiedzą co powiedzieć. W Internecie nie
ma takiego problemu. Nawet jeżeli coś nas
zaskoczy, możemy zwyczajnie nad tym (zanim
odpiszemy) pomyśleć, poczekać i ułożyć
odpowiedź. To sprawia, że czujemy się w
pewnym sensie silni. Czujemy, że mamy władzę i
podoba się to nam. Tak bardzo, że odczuwamy
coraz mniejszą potrzebę konfrontowania się z
rozmówcą w realnym świecie. Natomiast ludzie
lubiani mają szansę stać się jeszcze bardziej
lubiani i podziwiani. Mogą mieć mnóstwo
znajomych, nawet więcej niż byłoby to możliwe w
rzeczywistości. 
Wydaje się nam, że to my panujemy nad
wirtualnym światem. Tak naprawdę to on panuje
nad nami i czyni nas swoimi niewolnikami.
Według mnie, jest to tragedia dzisiejszych czasów
i jeżeli w porę się nie obudzimy i nie zaczniemy
przeciwdziałać zaistniałej sytuacji, to kiedyś na
pobudkę może być za późno.

                                                               Beata
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             Nowy rok, nowe filmy. 
Co w 2015 możemy   znaleźć na ekranach kin?

1.  „Spectre”
Nowy film z agentem Jamesem Bondem
będziemy mogli obejrzeć jesienią tego roku. W tej
odsłonie główny bohater musi odkryć prawdę o
organizacji o tajemniczej nazwie WIDMO. W roli
brytyjskiego agenta po raz kolejny wystąpi Daniel
Craig. W obsadzie nowego filmu pojawiła się
legendarna piękność – Monica Belluci.

2.  „Makbet” 
„Makbet” to jedno z największych dzieł
angielskiego dramaturga Williama Szekspira. W
rolę szkockiego generała wcieli się Michael
Fassbender – aktor niemieckiego pochodzenia,
nominowany do Oscara. Jego żonę Lady Makbet
zagra Marion Cotillard. Światowa premiera została
zaplanowana na 29 stycznia.

3. ,,Ziarno prawdy"
Czas na polski akcent w reż. Borysa Lankosza.
W Sandomierzu popełniono straszliwy mord na
kobiecie, której ciało podrzucono w miejscu
publicznym. W prokuratora rozwiązującego
zagadkę tajemniczej śmierci wciela się Robert
Więckiewicz, znany z filmy ,,Wałęsa: człowiek z
nadziei". Film wchodzi na ekrany 30 stycznia.

4.  „Pięćdziesiąt twarzy Greya”
„Pięćdziesiąt twarzy Greya” to jeden z najbardziej
oczekiwanych filmów tego roku – głównie przez
żeńską część widowni. Anastasia, młoda
studentka literatury, nie wie, jak bardzo zmieni się
jej życie po spotkaniu z wpływowym
biznesmanem Christianem Greyem. W rolę
miliardera wcieli się Jamie Dornan, a w rolę Any
Dakota Johnson. Na ekranie będziemy mogli
zobaczyć piosenkarkę Ritę Ora. Ekranizacja
światowego bestselleru E. L. James wejdzie na
ekrany 14 lutego – w walentynki.

5.  „Wielkie oczy”
Utalentowany Tim Burton znany z mrocznych
filmów, w których w główne rolę obsadzał
Johnnego Depp’a i swoją ukochaną Helenę
Bonham Carter, tym razem wziął na swój
warsztat historię malarki Margaret Keane. W
główną rolę wciela się Amy Adams znana z filmu
„Zaczarowana”. Brutalnego męża malarki, który
podaje się za autora jej dzieł, zagra Christoph
Waltz. Film dostępny na ekranach kin.
                                            
                                            Marta Bożek

50 twarzy Greya
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