Manufaktura
gazetka szkolna SP 35

wydanie nr 7

kwiecień 2021

TOLERANCJA

W tym artykule będę pisała o
„mobbingu”, więc najlepiej zacznę
od tego czym on właściwie jest?
Mobbing, to są działania lub
zachowania dotyczące pracownika,
polegające na uporczywym i
długotrwałym
nękaniu
lub
zastraszaniu, powodujące lub mające
na celu poniżenie albo ośmieszenie
pracownika. Mobbing jest uznawany
za przemoc psychiczną wobec
osoby, która jest nękana.
Z przemocą psychiczną mamy do
czynienia
tam,
gdzie
ludzie
przebywają ze sobą w grupie przez
dłuższy czas. Może ona ujawnić się
w szkole, jest to zazwyczaj
dokuczanie, wyzwiska czy niemiłe
żarty. Jedna osoba lub większa grupa
dzieci może znęcać się nad
zazwyczaj jednym ze swoich
rówieśników. Może to trwać
miesiącami, a czasem nawet latami.
Niestety bardzo źle wpływa na stan
psychiczny osoby prześladowanej,
przez co tacy ludzie przestają
wierzyć w siebie i w swój potencjał
oraz rozwój szkolny, a potem
zawodowy. Dzieci są potem
nieśmiałe i boją się mówić to co
myślą, mogą mieć pewnego rodzaju
traumę, a także złe wspomnienia ze
szkoły.
Jeśli osoby mobbingowane się nie
postawią albo nigdzie nie zgłoszą
problemu, będą prześladowane przez
bardzo długi czas, ponieważ będą
''łatwym celem". Przeżycia związane
z
działaniami
lobbingowymi
„zostają” w kimś przez długie lata, a
nawet do końca życia. Często ofiary

mobbingu nigdzie tego nie zgłaszają,
ponieważ starają się zlekceważyć
dotyczący ich problem. W momencie,
gdy już nie dają sobie z tym rady,
może być za późno, ponieważ tracą
swój zapał do pracy i wiarę w siebie.
Każdy z nas jest inny i nawet jeśli
widzimy, że ktoś popełnia błędy, nie
powinien być traktowany gorzej.
Ludzie, zwłaszcza młodzi, uczą się na
swoich błędach i jest to jak
najbardziej wskazane. Traktujmy
innych tak, jak sami chcielibyśmy być
traktowani i w pracy, i w szkole
róbmy swoje, nie przeszkadzając
innym. Mobbing, prześladowanie,
dokuczanie nie jest niczym dobrym,
więc zanim zaczniemy być dla kogoś
niemili, pomyślmy, co może czuć ta
druga osoba. Pamiętajmy, że jej
zachowanie może wynikać z trudnych
przeżyć i bądźmy dla siebie uprzejmi.

Martyna Halman VIIIc

MAJKA
WŁOSZCZOWSKA

Cześć! Witam w kolejnym wydaniu
serii artykułów o silnych kobietach.
W kwietniowej odsłonie „Girl Power”
opowiem Wam o polskiej kolarce. Ta
kobieta jest ceniona na arenie
międzynarodowej od lat. Nasza
bohaterka urodziła się w Warszawie
prawie 38 lat temu. Natomiast jest
silnie związana z Jelenią Górą i jej
okolicami, w których mieszka od
wielu lat. Tam też jest organizowany
wyścig,
którego
jest
współorganizatorką „Jelenia Góra

Trophy Maja Włoszczowska Race”.
Sportsmenka oprócz osiągnięć na
arenie sportowej jest też umysłem
ścisłym.
Wielu
dziennikarzy
sportowych często to podkreśla. Maja
ukończyła Politechnikę Wrocławską
na kierunku matematyka finansowa i
ubezpieczeniowa.
Włoszczowska zdobyła wiele medali
w różnych kategoriach. W 2010 roku
zdobyła złoto w Mistrzostwach świata
w kolarstwie górskim. Na Igrzyskach
Olimpijskich w Rio de Janeiro
zdobyła srebro. Oczywiście to nie
wszystkie
osiągnięcia
naszej
bohaterki, było ich o wiele więcej.
Jednak nie samymi sukcesami
człowiek żyje. W życiu Mai były też
zakręty. W 2012 roku przed
Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie
miała wypadek, który wykluczył ją z
zawodów. Podczas treningu we
włoskim Livigno Polka wypadła z
trasy i wpadła do strumyka. - „No to
po olimpiadzie”. „Na pewno żyję,
głowa cała, to tylko noga” - to były
pierwsze słowa Włoszczowskiej po
upadku.
Niestety kontuzja była
bardzo poważna, doszło do ciężkiego
zwichnięcia
stawu
skokowego,
wyglądającego jak wyrwanie stopy ze
stawu oraz złamanie jednej z kości
śródstopia. Na szczęście Maja nie
poddała się i walczyła o powrót do
wyczynowej jazdy. Ćwiczyła po pięć
godzin dziennie. A po 14 tygodniach
rehabilitacji olimpijka mogła zacząć
jeździć znów na „dwóch kółkach”.
Historia
Mai
Włoszczowskiej
pokazuje, że w życiu są wzloty i
upadki, i że z każdej porażki można
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wyciągnąć lekcje pokory. "Kontuzja
to chyba najtrudniejsza rzecz dla
sportowca.
Uczy
pokory,
cierpliwości" – powiedziała Maja
Włoszczowska
w
jednym
z
wywiadów.

24 lutego 1992 roku Cobain ożenił
się z Courtney Love. Ślub wzięli na
Hawajach, na którym było tylko
osiem osób, dodatkowo Kurt
przyszedł na swój ślub w piżamie. W
tym samym roku 8 sierpnia 1992
roku tej parze urodziła się córeczka –
Frances Bean Cobain.

Maja Zacharuk VIIIc

KURT COBAIN

Kurt Donald Cobain urodził się 20
lutego 1967 roku w Aberdeen, w
Stanach Zjednoczonych. Zmarł 5
kwietnia 1994 roku w Seattle. Grał
na gitarze elektrycznej, perkusji i
gitarze akustycznej. Jego ojciec
pracował jako mechanik, natomiast
mama zajmowała się dziećmi i
domem. Kurta od najmłodszych lat
ciągnęło go do muzyki. Gdy miał 18
lat założył zespół „Fecal Matter”, z
członkami grupy „Melvins” (Dale
Croverem i Buzzem Osbornem).
Zespół ten nie zrobił kariery, za to w
1987 roku, gdy Kurt Cobain założył
z Kristem Novoselicem zespół
„Nirvana”,
wówczas
osiągnął
ogromny sukces.

Kilka dni po jej narodzinach
„Nirvana” zagrała koncert na Reading
Festival, który przeszedł do historii
jako jeden z najlepszych koncertów
tego zespołu. Cobain z powodu
olbrzymiej fali plotek o jego
pogłębiającym się uzależnieniu i
pogarszającym
stanie
zdrowia
wjechał na scenę na wózku
inwalidzkim, ubrany w szpitalne
odzienie, po czym wstał i zagrał
świetny koncert, który porwał tłum.
Niecałe dwa tygodnie później Nirvana
dała kolejny występ - wystąpili na
rozdaniu MTV Video Music Awards.
Cobain
pokazał
tam
swój
buntowniczy charakter zaśpiewał
początek utworu „Rape Me” pomimo
wyraźnych zakazów dyrektorów
MTV. Następnie, gdy skończył grać
utwór „Lithium”, zaczął dewastować
instrumenty znajdujące się na scenie.
W tym samym czasie członkowie
grupy również zachowywali się w
sposób odbiegający od normy - Krist
podrzucił swoją gitarę basową, która
następnie spadła mu na głowę.
Oszołomiony muzyk ledwo zszedł ze
sceny. Z kolei Dave podszedł do
mikrofonu, wykrzykując słowa "Hi
Axl!". Słowa te były zwrócone do
Axla Rosa, z którym Cobain był w
konflikcie.

W 1994 roku odbyło się ostatnie
tournée „Nirvany” po Europie.
Ponieważ Cobain był silnie
uzależniony od heroiny, po powrocie
do USA stawił się w klinice
odwykowej, z której uciekł po kilku
dniach i udał się do swojego domu,
gdzie popełnił samobójstwo. Taka
też jest oficjalna przyczyna jego
śmierci. Jedni twierdzą, że to było
samobójstwo, a inni uważają, że to
było morderstwo dokonane przez
jego żonę. Znaleziono go po trzech
dniach w jego domu w Seattle.
Według ustaleń policji z 5 kwietnia
1994 roku Kurt Cobain popełnił
samobójstwo strzałem ze strzelby w
głowę. Jednak powstały wątpliwości
co do rzeczywistej przyczyny
śmierci. Bardzo wysoki (blisko
trzykrotnie wyższy od śmiertelnego)
poziom heroiny we krwi, brak
odcisków palców na broni, użycie
między 5 a 8 kwietnia karty
kredytowej Cobaina… Śmierć Idola
spowodowała serię samobójstw jego
fanów, a także powstanie wielu teorii
spiskowych, popartych niekiedy
dowodami, wskazującymi na udział
innych osób.
Cobain przed śmiercią napisał list
pożegnalny.

Co ciekawe cztery ostatnie linijki
listu są pisane nie przez Cobaina.
- Marcel Matley, grafolog: „Jeśli
chodzi o ostatnie cztery linijki,
dostrzegam ponad tuzin różnic, które
powinny dać nam do myślenia i
powinniśmy racjonalnie je wyjaśnić
zanim stwierdzimy na pewno, że
całość napisała jedna osoba".

Malwina Jaczuk VIIIa
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LATA OSIEMDZIESIĄTE
Hejka kochani! W tym artykule
chciałabym
Wam
przybliżyć
różnych popularnych aktorów z lat
80. i ich niezapomniane kreacje
filmowe. W tamtych czasach bardzo
popularne były komedie, filmy
science fiction oraz opowieści o
twardych
charakterach.
Innym
popularnym
gatunkiem
były
produkcje ze sztukami walki.
Najpopularniejsi komediowi aktorzy
to między innymi niezniszczalny
Leslie Nielsen („Naga broń”,
„Szklanką po łapkach”, „Czy leci z
nami pilot”) oraz bohaterowie serii
filmów „Akademia policyjna”.

Innym aktorem z tamtych lat jest
Chuck Norris i „Zaginiony w akcji”,
który do dzisiaj jest bohaterem wielu
charakterystycznych dowcipów.
Eddie Murphy był słynnym
gliniarzem z Beverly Hills, a Mel
Gibson zwariowanym policjantem z
„Zabójczej broni”.

Jackie Chan, kaskader i aktor w
jednej osobie, stworzył wiele
niesamowitych
bohaterów
popisujących się sztukami walki.
Oprócz niego mistrzami byli JeanClaude van Damme i jego słynny
szpagat oraz mistrz aikido Steven
Seagal.

Najpopularniejszymi zabijakami byli
Bruce Willis w „Szklanej pułapce”,
Sylvester Stallone w „Rambo” i
oczywiście Terminator Arnold
Schwarzenegger,
który
zagrał
pierwszą rolę w filmie „Conan
Barbarzyńca”.

Bardzo popularne były filmy
„Indiana Jones” z Harrisonem
Fordem i “Krokodyl Dundee”.

„Chuck Norris potrafi podnieść
krzesło, na którym siedzi”

W latach 80-tych królowali na
ekranach mężczyźni, ale kobiety
stworzyły też niezapomniane role
np. Winona Ryder, Geena Davis oraz
Catherine O’Hara w filmie „Sok z
żuka”, Sigourney Weaver w
„Obcym” oraz „Terminatorze”.

Natomiast seriale, które królowały to
„Dynastia”, „Słoneczny patrol”,
„Miami Vice” i „Niewolnica Isaura”.
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MAJA
POLECA
1. „Dzieci z Bullerbyn”

skarbem? Jak kończy się historia?
Aby dowiedzieć się tego zachęcam
do obejrzenia filmu.

3. „Opowieści z Narnii”

W latach 80. nie było telewizji
kablowej ani Internetu. Wszystko
oglądało się na kasetach VHS na
magnetowidach (mamy takie w
piwnicy), przemycanych z Berlina
zachodniego lub kupowanych w
Pewexach. Bardzo popularne były
wypożyczalnie kaset video. W Polsce
przez długi czas można było oglądać
jedynie rosyjskie filmy, dlatego gdy
tylko pojawiła się możliwość
oglądania produkcji z zachodu,
Polacy oglądali je masowo. Nie dość,
że oglądali, to jeszcze kopiowali!
Dzisiaj wydaje się to nienormalne, a
przede wszystkim NIELEGALNE!!
Jednak wówczas w Polsce nie było
ochrony praw autorskich i ochrony
danych osobowych, więc ludzie
kopiowali wszystko co się da i ile się
da. Były nawet firmy, które się tym
zajmowały. Jak widać lata 80-te były
zupełnie inne niż mogliśmy sobie
wyobrazić.

Nela Burdalska VIIIa

„Dzieci z Bullerbyn” to jedna z
moich ulubionych szkolnych lektur.
Opowiada ona o grupce dzieci,
pochodzących z małej wioski,
nazywającej się Bullerbyn. Film
oparty jest na książcę, napisanej
przez Astrid Lindgren. Muszę
przyznać, że pomimo film jest już
trochę stary i prawdopodobnie sięgali
po niego nasi rodzice, gdy byli w
naszym wieku, to cały czas uważam,
że film jest warty naszej uwagi.
Produkcja składa się z 3 części.

2. „Szatan z siódmej klasy”

„Szatan z siódmej klasy” to także
lektura szkolna. Ale pomimo
wszystko
polecam
obejrzeć
ekranizację tego dzieła. Film oraz
książka opowiadają o chłopaku,
który ma niezwykłą głowę do
rozwiązywania
zagadek.
Jego
nauczyciel zaprasza go do domu
swojego brata. W tym miejscu zdarza
się seria dziwnych zdarzeń. Podczas
śledztwa Adasia odnaleziony zostaje
skarb. Co dalej dzieje się ze

„Opowieści z Narnii” to również
lektura szkolna. Opowiada o
rodzeństwie, które odkryło magiczną
szafę, która przenosi ich do
zaczarowanego
świata.
Tak
naprawdę portal przez szafę odkrywa
dziewczynka o imieniu Łucja
zupełnie przypadkowo.
Polecam obejrzeć ekranizację tej
lektury, ponieważ jest naprawdę
dobra. Ja osobiście oglądałam film
wiele razy i nigdy mi się nie nudzi.
W dodatku produkcja ma wiele
części.
Poniżej możecie zobaczyć kilka
kadrów z tych filmów.

Maja Kornecka VIIIa
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WYWIAD
Z
NAUCZYCIELK
Ą MATEMATYKI PANIĄ ANETĄ SOKOŁOWSKĄ
Bardzo się cieszę na dzisiejsze
spotkanie i dziękuję za poświęcony
czas.

odkrywać jej piękno. I nie bać się
myśleć.
Matematyka
lubi
odważnych.

Jest mi bardzo miło, Marysiu, że
właśnie
ze
mną
chciałaś
porozmawiać,
aczkolwiek
nie
ukrywam, trochę się stresuję.

To jak Pani mówi o matematyce
jest przepiękne. A jak Pani
zdaniem wyglądałby świat bez
matematyki?

Dlaczego matematyka, dlaczego
praca nauczyciela?

Nie umiem sobie tego wyobrazić, a
wyobraźnię mam bujną. Matematyka
jest przecież, jak powiedział Stefan
Banach, słynny polski matematyk,
najpiękniejszym i najpotężniejszym
tworem ducha ludzkiego. Świat bez
matematyki byłby nijaki, smutny.
Nie rozwinęłyby się inne dziedziny
nauki, nie nastąpiłby rozwój
cywilizacji, zatem nie byłoby
współczesnej technologii, do której
tak jesteśmy przyzwyczajeni. Myślę,
że nikt w takim świecie nie chciałby
żyć i szybko powróciłby do świata z
matematyką.

Matematyka jest przecież królową
nauk! Kocham ją od zawsze. Zawsze
chyba też chciałam być nauczycielką.
Praca z młodzieżą jest fascynująca.
Nie ma dwóch takich samych klas,
dwóch takich samych lekcji, każdy
dzień niesie z sobą coś nowego.
Dzielenie się wiedzą z innymi,
szczególnie z tymi, którzy są
zainteresowani jej zdobywaniem,
sprawia mi ciągle ogromną radość.
Mówi Pani, że kocha tę
matematykę, a co się w niej Pani
podoba?
To, że jest logiczna i konkretna,
piękna w swojej prostocie. Uczy
konsekwencji, zawsze mówi prawdę
i nigdy nie zawodzi.
Jakie cechy u uczniów najbardziej
się Pani podobają?
Lubię, gdy uczeń jest osobą
kulturalną, szczerą, odpowiedzialną,
uczynną, pogodną. Uzdolnienia
matematyczne mile widziane.
No właśnie, a jeśli ktoś nie ma
uzdolnień do matematyki, to jaką
dałaby Pani radę takiej osobie?
Powiedziałabym,
że
najpierw
matematykę trzeba polubić, potem
się z nią zaprzyjaźnić i nieustannie
zabiegać o jej względy. Trzeba
poświęcać jej czas i uwagę,

A jak wygląda Pani dzień, kiedy
nie idzie Pani do pracy?
Tak jak każdy, mam obowiązki
domowe, o których mówić nie będę,
bo to przyziemne i nudne. Uwielbiam
czytać i jeżeli mogę spędzić kilka
godzin z pasjonującą książką, to jest
to dla mnie coś wspaniałego.
Niestety, mam teraz mało czasu, więc
ta przyjemność mnie omija. Lubię też
chodzić na spacery, szczególnie nad
morze. Co jeszcze robię w wolne
dni? Spotykam się z przyjaciółmi.
Lubię w gronie bliskich mi osób
pójść np. do restauracji, kawiarni,
porozmawiać i zjeść coś smacznego.
Pyszny deser również. Jestem
wielkim łasuchem. Ale teraz, w dobie
pandemii, taki sposób spędzania
czasu, takie drobne przyjemności, są
tylko marzeniem. Kontakty z ludźmi
ograniczyłam do minimum. Latem,
podczas wakacji, podróżuję. Lubię
zwiedzać swój kraj i poznawać inne.

Jakie Pani lubi słodycze?

Uwielbiam gorzką czekoladę, lody
(szczególnie
waniliowe),
bitą
śmietanę, ciasta tortowe, … Lista jest
zbyt długa. Na tym poprzestańmy.
A jakie książki Pani czyta?
Bardzo lubię kryminały, thrillery i
powieści sensacyjne. Przeczytałam
wszystkie
książki
Joanny
Chmielewskiej i dawno temu chyba
wszystkie Agathy Christie. Lubię
powieści Camilli Lacberg, Kena
Folletta,
Fredericka
Forsytha,
Roberta Ludluma.
Ostatnio
odkryłam Simona Becketta i
Krzysztofa Bochusa. A na smutki
polecam
książki
Małgorzaty
Musierowicz.
Gdyby znalazła Pani na brzegu
jeziora złotą rybkę to o jakie trzy
życzenia, by ją Pani poprosiła?
Ach, na brzegu jeziora? Czyli nie
miałabym szansy znaleźć wieloryba?
Złotą rybkę dzisiaj poprosiłabym,
zapewne jak większość z nas, aby
skończyła się pandemia, aby można
było znowu normalnie żyć. Drugim
moim życzeniem byłaby prośba o to,
żeby ludzie byli dla siebie dobrzy życzliwi, wyrozumiali, uczciwi.
Poprosiłabym też o to, żeby wszyscy
uczniowie naszej szkoły mieli na
świadectwach same szóstki. Zawsze.
A może jednak miałabym szczęście
spotkać złotego wieloryba? Wtedy
poprosiłabym go, aby z historii
wymazał całe zło, które się
wydarzyło, żeby mój ukochany
Gdańsk był tak piękny, jak na starych
obrazach i fotografiach i aby
wszystkie jego zabytkowe budowle
ocalały. Chciałabym też, aby złoty
wieloryb
przeniósł
mnie
w
przeszłość, na koncert mojego
ulubionego pieśniarza, Leonarda
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Cohena. I na koniec, jako trzecie
życzenie, miałabym już tylko małą
prośbę o podarowanie mi obrazu
któregoś
z
impresjonistów,
najchętniej Claudea Moneta „Stawu z nenufarami” czy „Kobiety
z parasolem”.
Ulubione Pani zwierzę i dlaczego?
Zwierzęta, szczególnie ssaki, bardzo
lubię. Swojego własnego zwierzątka
nie mam, a zapewne ono byłoby tym
naj, naj, naj, … Bardzo lubię chodzić
do oliwskiego ZOO. Najwięcej
czasu spędzam przy fokach i
surykatkach.
Zauroczyły
mnie
również uchatki kalifornijskie, ale
ich, niestety, nie ma w naszym ZOO.
Najtrudniejsza rzecz
pandemii dla Pani to...?

w

tej

Najtrudniejsze jest to, że od ponad
roku pracuję zdalnie. Spędzam
mnóstwo godzin przed komputerem,
a za tym nie przepadam. Nie
odpowiada mi życie w świece
wirtualnym, lubię żyć w świecie
realnym.
Nauczanie
zdalne
wyczerpuje mnie również dlatego, że
jest ono bardzo uzależnione od
technologii, a ta, niestety, czasem
zawodzi. Zdarzają się więc problemy
z właściwym funkcjonowaniem
Internetu,
aplikacji
Microsoft
Teams, itp. (Dzisiaj na przykład
nastąpiła awaria serwera GWO.) To
mnie rozstraja. Co jest jeszcze dla
mnie trudne w dobie pandemii?
Oczywiście bardzo mi doskwiera
ograniczony kontakt z innymi
ludźmi.
Mam nadzieję, że to się szybko
skończy i będzie mogła się Pani
spotykać z ludźmi.
I ja również mam taką nadzieję.
Najfajniejszy dzień w Pani życiu?
Nie mam jednego ulubionego dnia.

Fajne dla mnie dni są wtedy, kiedy
wszystko mi się udaje, kiedy
realizuję swoje plany, kiedy los się
do mnie uśmiecha. Dobry dzień mam
wtedy, gdy spotka mnie coś miłego,
nawet jeśli są to tylko małe
przyjemności.
Wielką
radość
sprawiają mi te dni, podczas których
mogę się znaleźć w miejscach, o
których wcześniej tylko słyszałam i
widziałam jedynie na fotografiach.
Dzień wypełniony poznawaniem
nowych
miejsc,
podziwianiem
cudów architektury, zwiedzaniem
muzeów i oglądaniem skarbów w
nich zgromadzonych jest wspaniały.
Dzień, kiedy dane jest mi podziwiać
cuda natury i zachwycać się urokiem
otaczającego nas świata jest
wspaniały. Nie zapomnę widoku
pięknych jak z bajki zachodów
Słońca (wschodami Słońca zapewne
też bym się zachwycała, gdyby nie
miały miejsca o tak wczesnej porze
dnia), nie zapomnę oszałamiającego
widoku tysięcy gwiazd na czystym
niebie nad pustynią. To są
wspomnienia przyjemnych dni.
Cieszą mnie również takie drobne
przyjemności, jak na przykład
możliwość spędzenia kilku godzin z
pasjonującą lekturą. I wtedy też mam
fajny dzień.
Gdyby miała Pani spędzić jeden
dzień ze swoim ulubionym
celebrytą kogo, by Pani wybrała?
Nie mam ulubionego celebryty, jeśli
przyjąć definicję Daniela Boorstina,
że celebryta to osoba, która jest
znana z tego, że jest znana.
Podziwiam
natomiast
wiele
sławnych osób – artystów, ludzi
kultury i nauki, sportowców. A z kim
spośród nich chciałabym spędzić
jeden dzień? Myślę, że wybrałabym
Małgorzatę Musierowicz, moją
ulubioną pisarkę. Jest ona autorką
cyklu powieściowego ,,Jeżycjada”.
(Są to książki dla młodzieży, ale
oczarowały one również wielu
dorosłych). Świat w nich opisany jest

jest pełen dobrych, szlachetnych,
życzliwych ludzi. Z tych książek
emanuje ciepło i optymizm,
pewność, że po każdej burzy
wychodzi słońce. I dlatego właśnie
chciałabym poznać osobiście jej
autorkę. Marzy mi się też rozmowa z
profesorem
Janem
Miodkiem.
Podziwiam go za ogromną, chyba
bezkresną, wiedzę o naszym
ojczystym języku i za perfekcyjny
sposób przekazywania jej. Pan
profesor, jak nikt, potrafi wyjaśnić
zawiłości języka polskiego. A ja
chętnie zadałabym mu kilka pytań.
Dziękuję bardzo za rozmowę,
poznając Panią od tej strony
uważam Panią za jeszcze bardziej
wspaniałego człowieka.
Dziękuję, Marysiu, za miłe słowa.
Wzruszyłaś mnie. Ja również
dziękuję Ci za rozmowę.

Maria Filocha VIIIa

POCZĄTKI II WŚ
Wszyscy wiedzą co się działo w
latach 1939 do 1945. Tylko nie
wszyscy wiedzą jak do tego doszło.
W tym artykule postaram się
przybliżyć nieco Wam jak do tego
doszło. Nasza historia rozpoczyna się
w 1933 roku. W tym roku Hitler
doszedł do władzy i zaczął tworzyć
tzw. Tysiącletnią Rzeszę. Na chwilę
przenieśmy się do 1918 roku a ja
przytoczę parę punktów traktatu
Wersalskiego. Niemcy mogły mieć
tylko 6 pancerników i krążowników,
12 niszczycieli i torpedowców i 0
okrętów podwodnych. Hitler myślał
na ten temat to.
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No więc można się było spodziewać,
że Hitler bardzo szybko będzie łamał
postanowienia
Traktatu
Wersalskiego. I tak się też stało!
Kroczek po kroczku łamać traktat?
Tylko jest pytanie. Jakim cudem ta
partia zdobyła w ogóle poparcie
społeczne w Niemczech?! Wszystko
przez jeden wielki „czerwony kloc”,
który sąsiadował z Polską.

Wracając. Przez „czerwony kloc” ta
partia zdobyła poparcie. W skrócie finansowali ich. Jest powiedzenie, że
komuniści zwalczają bohatersko
problemy, które sami stworzyli. W
tym przypadku nie było inaczej.
Dobra, sorki, że przedłużam. Idziemy
dalej z opowieścią. Jest rok 1935.
Sytuacja w Europie jest coraz
bardziej napięta. Jednak w tym roku
mogło się to skończyć. Jak? Nasz
Marszałek miał plan jak uratować
Europę po raz drugi. Chciał
przeprowadzić
uderzenie
prewencyjne na Niemcy, ponieważ
„rośli w siłę” i zaczynali doganiać
Europę Zachodnią (o wschodniej już
nie wspominając [zaraz, przed chwilą
to zrobiłem]). Przedstawił plan
Francji i Anglii. A co te państwa na
to? A ten komiks opisuje wszystko
(tak już trzeci robię, w krótkim
czasie, ale doznałem weny twórczej
w tym kierunku. Nie moja wina!)

Przeskoczmy jeszcze szybko do
1938
roku.
W
tym
roku
niepodległość straciły dwa państwa:
Austria i Czechosłowacja.

objects—cars, houses, clothes,
jewellery—in support of their loved
ones' happiness in the afterlife!
Traditional Ching Ming foods
include sweet green rice balls, crispy
cakes, some peach blossom porridge
and eggs. The foods are usually
cooked a day or two ahead of time.

Maja Chałko VIa

Zatem wnioski są takie. Wojna
rozpoczęła się nie tylko przez
Hitlera, ale także przez finansowanie
NSDAP przez ZSRR i ignorancję
państw zachodnich na rosnące
zagrożenie. Na dziś to koniec.
Dziękuję.

Franciszek Bensemann VIIIa

THE CHING
MING FESTIVAL

The Ching Ming Festival, also
known as Qingming, is a Chinese
custom celebrated worldwide by
people of many Asian cultures. It’s
often called Tomb Sweeping Day or
the Pure Brightness Festival. It's an
annual event to remember and
honour ancestors and celebrate the
warming weather. It's both reverent
and fun.
Qingming always falls on the first
day of the fifth solar term of the
Chinese calendar, which is the 15th
day after the spring equinox: April 4,
5 or 6.
A modern-day Ching Ming Festival
is a time of remembering those who
have passed away.
Families visit the cemeteries where
their relatives are buried and tidy up
the gravesites. They sweep the places
where their loved ones rest and make
repairs if needed. They place fresh
flowers, willow branches (to ward
off unwelcome ghosts) and food
offerings on the graves. And even
burn paper money and other

LIBERATION
DAY IN ITALY
Also called: Anniversary of the
Liberation, Anniversary
of
the
Resistance, 25 April. It is celebrated
every year in memory of Italy's
liberation in 1945. It marks the fall of
Mussolini's Italian Social Republic
and the end of the Nazi occupation in
Italy in 1945, towards the end of the
second World War. On that day the
Italians
commemorate historical
events. It
becomes
an
important history lesson attracting
millions of people, for example as
many as five million in 2018, the
President of Italy, Sergio Mattarella,
in his speech on the occasion of the
April 25 holiday, recalled the
soldiers
from other
countries,
including Poles, who participated in
the Second World War.

Franciszek Daszkiewicz VIa

FROZEN DEAD
GUY
In
Colorado
in
the
USA, Americans celebrate the
Frozen Dead Guy. This is one of the
weirdest holidays all over the world.
It is based on a true story when a
Norwegian brought the corpse of his
deaceased grandfather to the USA.
The body was preserved in dry ice
during the trip. Frozen Dead Guy is
a celebration from Friday to Sunday
on the first or second weekend of
March. There are coffin parades,
hearse parades. The event has
growing interest with 25.000 visitors
in 2019.

Seweryn Cybulski VIa
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CORRIDA

Corrida is celebrated in Spain. The
bullfight festival is dedicated to
bullfighting. The bullfight season
begins on the San Isidro Festival,
which is more or less in mid-May.
From that day onwards, the corrida
takes place every day for a month.
Madrid Arena - Las Venta is the
largest and most important place for
bullfighting. It can hold up to 25,000
viewers. Each fight lasts 20 minutes,
and there are 6 of them. A special bull
is previously in a dark and cramped
room to make his anger grow. If the
bull is too brave and does not give up,
bullfighters enter the action with
sheets which they spin in a circle to
make the bull lose its orientation. The
audience goes wild. Corrida is a
popular
but
controversial
performance in Spain and prohibited
in Catalonia since 2012.

Emma Burdalska VIa

PTAKI
Kukułka

Mówi się, że gdy kukułki latają
nisko,
zbliża
się
deszcz.
Rzeczywiście można zaobserwować
takie zjawisko, kukułki wtedy latają z
szeroko otwartymi dziobami, by
zdobyć pożywienie, bo gdy robi się
wilgotno
i
spada
ciśnienie
atmosferyczne, owady są zmuszone
latać niżej. Kukułki żywią się
owadami. Lubią chrząszcze i muchy,
ale szczególnie lubią gąsienice.
Samice i samce różnią się od siebie
wyglądem. Samce są większe i mają
nieco inne ubarwienie. Kukułki
odlatują na zimę we wrześniu, a
wracają w kwietniu, osiągają
prędkość do 90km/h. Raczej unikają
miast, wolą spokojniejsze miejsca.
Liczebność kukułek Polsce jest
szacowana na 80 do 100 tysięcy par
lęgowych. Najdłużej żyjąca kukułka,
o której wiadomo miała 15 lat.
Znajdują się pod ścisłą ochroną
gatunkową.
Długość ciała – 32 do 36 cm
Masa ciała: Samice – 106 do 112 g
Samce – 114 do 133 g
Występowanie:
Obszar lęgowy – cała Europa oprócz
Islandii, prawie cała Azja, Afryka
północno – zachodnia
Obszar zimowania – środkowa i
południowa Afryka, Sri Lanka,
część Tajlandii, Birmy i Wietnamu

Słowik szary
Jest to jedyny, występujący w
Europie środkowej pasożyt lęgowy.
Oznacza to, że podrzuca
innym
gatunkom swoje jaja. Takich
gatunków zidentyfikowano około
200.
Czasem
,,przymuszona
adopcja’’ się udaje, jednak zdarza
się, że rodzice zastępczy rozpoznają,
że mają jedno wyglądające inaczej
jajo. Wtedy wyrzucają je z gniazda
lub po prostu opuszczają swoje
gniazdo. Bywa też, że gatunek
będący zastępczą rodziną ma na tyle
inne zapotrzebowanie w pożywienie,
że mała kukułka nie przeżyje.

Przez Polskę przebiega granica
występowania tego gatunku słowika.
Żyje najczęściej na skraju lasów
liściastych i mieszanych, w ogrodach
lub parkach. Ich gniazda to
zazwyczaj płytkie dołki pod
krzakami usłane trawą lub innymi
miękkimi roślinami, które znajdą.

Preferują raczej mokre tereny, nie
lubią suszy. Składają 4-5 jaj o
kolorze oliwkowym. Wysiadują je
około 13 dni, a młode ptaki
opuszczają gniazdo już po 10-12
dniach, jednak rodzice dokarmiają je
jeszcze przez następnych parę
tygodni. Słowiki szare odlatują na
zimę dosyć późno, bo dopiero we
wrześniu lub w październiku, a
przylatują w kwietniu/maju.
Ich wygląd nie różni się w zależności
od płci, a młode osobniki już po paru
tygodniach wyglądają prawie jak
dorosłe. Mają tylko trochę krótsze
pióra. Piórka na brzuchu i spodzie
ogona są jaśniejsze od innych. Pod
brodą mają brunatnoszary pas piór.
Niżej można również zobaczyć
ciemne plamki. Jak na swoją
wielkość, ma całkiem sporą
rozpiętość skrzydeł. Jest to około 25
cm. Znane są też z tego, że są
świetnymi śpiewakami. Odżywiają
się owadami.
Długość ciała – 16 do 18 cm
Masa ciała – 20 do 35g
Występowanie:
Obszar lęgowy – Azja środkowa
i Europa wschodnio – środkowa (w
tym Polska)
Obszar zimowania – południowośrodkowa Afryka

Jerzyk zwyczajny

Po raz pierwszy jerzyk został opisany
w roku 1758. Nowy gatunek
nazwano wtedy Hirundo apus
Linnaeus, jest to naukowa nazwa
tego ptaszka a nazwa ,,Jerzyk’’
wzięła się od nazwy dnia 23
kwietnia- Dzień świętego Jerzego.
Kiedyś był to dzień, w którym dużo
jerzyków wracało do Polski
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po zimie. Dzisiaj ptaki te wracają
trochę później, bo na początku maja,
a odlatują już w pierwszych dniach
sierpnia.
Pierwotnie jerzyki żyły w dziuplach
starych drzew lub w szczelinach skał.
Nie budują gniazd, zdarza się jednak,
że znajdują sobie gniazda innych
ptaków, które już go nie używają.
Obecnie
większość
jerzyków
mieszka w budynkach w dużych
miastach. Żyją w takich miejscach
jak na przykład stary strych czy
szczelina starej kamienicy. Przez co
dużym zagrożeniem są dla nich
remonty,
ponieważ
nic
nie
podejrzewający właściciel domu
często decyduje się na usunięcie
gniazda po jego odkryciu.
Od lat 90 XX wieku, zaobserwowano
znaczny spadek tej populacji. Jeszce
nie jest uznawany za zagrożony
wyginięciem, jednak znajduje się pod
ochroną gatunkową.
Jerzyki są ciemno ubarwione, są całe
czarne, ciemno-szare lub ciemnobrązowe. Charakterystyczna jest też
jasna plama na szyi. Osiągają bardzo
wysokie prędkości, od 40 do 100
km/h, na dłuższych przelotach nawet
160 km/h. Ich palce mają specyficzną
budowę (wszystkie cztery palce są
skierowane
do
przodu).
Uniemożliwia im to chodzenie,
jednak świetnie przyczepia się do
pionowych powierzchni. Żywią się
drobnymi owadami, które łapią
podczas lotów z szeroko otwartym
dziobem.
Najczęściej
są
to
chrząszcze i muchy, zdążają się i
motyle. Są blisko spokrewnione z
kolibrami, mimo że najczęściej
mylone są z jaskółkami. Podczas
lęgów, samica składa 2 lub 3 jaja o
długości około 2,5 cm. Nagie pisklęta
wykluwają się po około 20 dniach. U
młodych, jak i u dorosłych
osobników, płeć a wygląd nie idzie w
parze. Jerzyki są długowieczne, żyją
do 20 lat.

Występowanie:
Obszar lęgowy – cała Europa, Azja
środkowa, Azja południowa oraz
mała część Afryki północnej
Obszar zimowania – Afryka
południowa oraz środkowa

Milena Wolf VIIa

Długość ciała – 16 do 18 cm
Masa ciała – 30 do 50 g
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MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA
„KONICZYNKA”
Łażą żuczki, grzeje słońce,
w górze słowik trele śpiewa
a tu – łąka ogromniasta
od stup chyba aż do nieba!
Tu fiolety, tam błękity,
coś się złoci, coś czerwieni
jakby wiosna rozrzuciła
barwne kleksy na zieleni.
W zakamarku pośród trawy,
otulona resztką cienia,
przycupnęła koniczynka –
ot, tak jakby od niechcenia.
Skromna, wątła, niepozorna,
małe kwiatki, drobne listki,
nic wielkiego, całkiem tycia
a przynosi szczęście wszystkim.
To naprawdę mało ważne
z ilu listków jest złożona –
przytul kwiatek do policzka
a sam o tym się przekonasz.
Odkąd będzie zawsze z tobą,
bo jej zgubić niepodobna –
taka krucha niczym szczęście
i jak szczęście taka drobna.

Zuzanna Jakubowska VIId
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PLAYLISTA

Na koniec, każdy z naszego zespołu przygotował dla Was
kilka tytułów piosenek na wiosenne popołudnie.
„Smells Like Teen Spirit” – Nirvana
,,Lithium” – Nirvana
,,Something In The Way” – Nirvana
,,Heart-Shaped Box” – Nirvana
,,All Apologies” – Nirvana
,,Castle In The Snow” – The Avener
,,1944” – Jamala
,,Queen” – Perfume Genius
,,Here She Comes Again” – Röyksopp, Jamie Irrepressible
,,Poison” – Alice Cooper
,,Changes” – Black Sabbath
,,Iron Man” – Black Sabbath
,,Tomorrow’s Dream” – Black Sabbath
,,Never Tear Us Apart” – INXS
,,Maneater” – Daryl Hall, John Oates
,,Wuthering Heights” – Kate Bush, Peter Gabriel
,,Invisible Touch” – Genesis
,,Maneater” – Nelly Furtado
,,Perry Mason” – Ozzy Osbourne
,,Zabraknie Ci Psa” – Stare Dobre Małżeństwo
,,Makatka z Aniołem” – Stare Dobre Małżeństwo

OD REDAKCJI
Przeczytaliście kwietniowe wydanie
gazetki szkolnej, pełnej ciekawych
artykułów. Jak zwykle bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania
niniejszego wydania. Życzymy
czytelnikom miłego, majowego
długiego weekendu i zachęcamy do
obchodzenia
uroczystości
związanych ze Świętem Flagi oraz
Świętem Konstytucji 3 Maja a także
przy okazji jak będziecie spacerować
po naszym Trójmiejskim Parku
Krajobrazowym czy wyjeżdżać w
kaszubskie lasy lub po prostu
spacerować wokół swojego domu,
zachęcamy, zabierzcie ze sobą

rękawiczki jednorazowe i worek na
śmieci i posprzątajcie okolicę, wszak
na wiosnę obchodzimy wszyscy
Światowy Dzień Ziemi.

Aleksandra Bakiera
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