Niezwykłe wakacje
Pewnie myślisz już z rodziną o planach wakacyjnych? Niestety, nie
wiadomo, czy w wakacje będzie można wyjechać za granicę, Dlatego
przedstawię Wam kilka miejsc w Polsce, które są naprawdę niezwykłe
i warto je odwiedzić, i zrobić sobie zdjęcie.
1.Ząbkowice Śląskie
W tej miejscowości można zobaczyć polską wersję włoskiej budowli.
Pewna wieża wykrzywiła się w okolicznościach ruchów podłoża lub
jego namoknięciu. Można na nią wejść po schodkach i popatrzeć na
miasto z 30 metrów wysokości.

2.Suchowola
Dlaczego mówi się, że Polska leży w Europie Środkowej? Pewnie
dlatego, że ustalony środek całej Europy leży w mieście o nazwie
Suchowola w województwie podlaskim. Jest tam postawiony

kamienny obelisk z tablicą i napisem „ŚRODEK EVROPY” (w
czasach, kiedy powstała ta tablica, literę „u” pisało się inaczej)

3.Gryfino (a dokładniej jego okolice)
W okolicach miasta Gryfino na północnym zachodzie kraju znajduje
się las. Nie jest to jednak zwykły las. Wszystkie sosny (występują tam
jedynie te drzewa) są tam powykrzywiane. Nie wiadomo do końca
dlaczego, ale istnieje przypuszczenie, że ludzie celowo wykrzywiali te
drzewa, aby ich specyficzny kształt wykorzystano później do budowy
przeróżnych rzeczy. Obecnie jest to pomnik przyrody.

4.Łapalice
W tym miejscu znajduje się coś bardzo niezwykłego. Jest to

nowoczesny zamek, którego... nikt nigdy nie dokończył! Został
zbudowany dopiero w XX wieku, a podczas jego budowy pojawiły się
problemy finansowe. W rezultacie nigdy nie został wykończony.

5.Rudawy Janowickie
W okolicach tamtego miejsca znajduje się las. Ale nie będę opowiadał
o nim, a o tym, co się w tym lesie znajduje. W kilku miejscach można
zobaczyć jeziora, które mają w sobie... kolorową wodę! Są zielone,
czerwone, niebieskie, brązowe i w różnych odcieniach tych kolorów.
Barwa wody wzięła się prawdopodobnie od składu gleby. Dawniej na
terenie obecnych jeziorek znajdowały się niemieckie kopalnie,
których wydobywane rudy też przyczyniły się do powstania tego
niesamowitego zjawiska.
Te ciekawe miejsca mają wiele tajemnic i ciekawostek. Jeżeli
jeszcze nie masz planu na wakacje, przemyśl wycieczkę do
powyższych atrakcji.

Mateusz Uhruski

„Łowca talentów” – część 5
Liceum Buckinghama, sala gimnastyczna, 17 czerwca, godzina 17:14. Gala
końcoworoczna miała zacząć się za parę minut. Za kulisami panował chaos. Nowi dyrektorzy
wprowadzali ostatnie poprawki w swym przemówieniu, Alicia wraz z swoim klubem
przeprowadzała ostatnie próby przed koncertem, Natalie biegała wkoło, nie mogąc się
uspokoić, Casper ćwiczył z członkami klubu tekst swojego przedstawienia, zaś Matilda
ćwiczyła deklamację swojego wiersza. Do tego Pani Flower uzgadniała ostatnie szczegóły
układu tanecznego z trzema uczennicami – Zofią, May i Celiną. Matthew również miał wziąć
udział w Gali, ale już od paru dni nikt go nie widział…
Gdy za kulisami działo się istne szaleństwo, widownia była już pełna rodziców, uczniów i
przyjaciół szkoły. Co dziwne, policjanci pilnowali każdego wejścia i nikomu nie pozwalali
wyjść… Gdy pytano ich, co się dzieje, odpowiadali, że ma to związek z ostatnimi
morderstwami
- Casper, Matilda, Alicia i Natalie! Mogę prosić was na chwilę? – zawołała pani Clish.
Wskazani uczniowie wraz z dyrektorką weszli do garderoby, gdzie oprócz nich nikogo nie
było.
- Prosiła nas pani? – spytała Natalie.
- Muszę was poinformować o śmierci kolejnego ucznia… Matthew został znaleziony martwy
wczoraj w swoim pokoju… Uduszony poduszką podczas snu. – Pani Clish zmieniła ton. –
Przykro mi… Mieliśmy o tym opowiedzieć na sam koniec Gali.
Natalie i Alicia zbladły, a Matilda westchnęła ciężko. Jedynie Casper nie wydawał się
zrozpaczony śmiercią kolegi, a bardziej… zszokowany.
- Matthew? Zamordowany? Ale… Ale jak? Przecież pani Domali jest w areszcie! Wiadomo
kto to zrobił? – dopytywał, niedowierzając, Casper.
- Policja mówi, że był to ten sam morderca, co zabił Elisę, Micheal’a i William’a… Nie
zwolniono, jednak jeszcze pani Domali. Może być to jedynie naśladowca – stwierdziła pani
Clish. – Wracajcie do pracy. Zaczynamy za pięć minut – rozporządziła dyrektorka i wyszła
szybkim krokiem z garderoby.
Przyjaciele spojrzeli po sobie.
- Czyli pani Domali mogła koniec końców nie być mordercą… - wyszeptała Alicia.
- Bzdury! Doskonale wiemy, że pani Domali jest morderczynią, a Matilda nie chce tego
przyznać! Macie jakieś dowody na jej niewinność? – upierał się rozzłoszczony Casper.
- Tak się składa, że mamy! Śmierć Matthew. Może sam udusił się poduszką? – odparła
opryskliwie Natalie.
- Róbcie sobie co chcecie. Mam ważniejsze sprawy niż wasze jałowe dyskusje –
odpowiedział ozięble Casper i wyszedł z garderoby.
- Casper dziwnie się zachowuje od kiedy dowiedział się o śmierci Matthew, nie uważacie? –
zauważyła Natalie.
- Mam wam coś ważnego do powiedzenia… -zaczęła Matilda.
W międzyczasie Gala się już rozpoczęła. Po przemówieniu pani Clish, Alicia dała występ
wraz ze swoim zespołem. Następnie rozpoczęło się przedstawienie Caspera. „O miłości i
pokoju” zostało bardzo dobrze przyjęte przez widownię. Casper właśnie kończył
przedstawienie.
- Klękajcie przede mną, nacjo hipokrytów! Bowiem zrodzonym ja z nienawiści, ale niosę
jedynie miłość. Miłość szpetną. Miłość niewierną. Miłość… okrutną – Casper wypowiedział
ostatnią kwestię przedstawienia.

Kurtyna została zasłonięta. Publiczność zaczęła klaskać, a członkowie klubu teatralnego
ukłonili się. Po ponownym zasłonięciu kurtyny, Casper znów wyszedł na scenę, jednak tym
razem w rękach trzymał mikrofon. Gdy wszyscy ucichli, zaczął swoją przemowę.
- Drodzy państwo… Nauczyciele… Rodzice… Uczniowie… Dziękuję wam za ten wieczór,
spędzony w duchu sztuki przez duże „S”. Dziękuję wam za uwagę, cierpliwość i zrozumienie.
Sztukę zaprezentowaną przez naszych utalentowanych aktorów chciałem zadedykować wam,
ale też wszystkim tym, którzy nas opuścili… Przede wszystkim ofiarom ostatnich morderstw,
które… wstrząsnęły naszą małą społecznością. Odebrać ludzkie życie jest… straszliwą
zbrodnią. Musimy, jednak pozostać silni, by pamiętać… Nie zapomnimy o… - Casper nagle
przerwał.
Po sali zaczął rozbrzmiewać szept, który był coraz głośniejszy i głośniejszy. Nagle Casper
zamarł, słysząc treść tej wypowiedzi.
- Zabiłeś mnie Casper… - cichy szept Matthew rozbrzmiewał po sali.
- Halo? Czy to jakiś żart? Proszę się pokazać! – zaniepokojony Casper rozglądał się wokoło
sceny.
- Zabiłeś mnie, racja? – szept nie ustępował.
- Proszę tego nie słuchać… Ktoś robi sobie głupie żarty – uspokoił widownię Casper.
- Teraz ja zabiję ciebie… - szept nie ustał.
- Mam tego dość! – Casper krzyknął i wyciągnął z kieszeni pistolet. – Pokaż się Matthew!
Wiem, że gdzieś tu jesteś!
O dziwo, widownia siedziała cicho. Ludzie byli nadzwyczaj spokojni.
- Nie zabijesz ducha. To niemożliwe… Elisa, Micheal i William ci wybaczyli, ale tak łatwo
się nie poddam… Nie jestem równie łaskawy… - kontynuował głos. Wyraźnie słychać było,
że szept dochodzi z głośników.
- Wychodź Matthew! Wiem, że jesteś w konferansjerce! Wychodź, albo zacznę strzelać! –
krzyczał Casper.
Wtedy na scenę wyszła Matilda z wysoko podniesionymi rękami. Zaraz za nią Matthew.
- Tu jesteś, ty szczurku… Ciebie o wkład własny nie prosiłem Matilda. Potrzebny mi tu tylko
ten oszust, co udaje martwego – Casper pokazał na Matthew.
- To nie ma sensu, Casper. Koniec gry. Wiem, że to ty jesteś „Łowcą talentów” – odparła
spokojnie Matilda.
Podczas gdy Casper był zbyt skoncentrowany na Matildzie, Alicia zakradła się do niego od
tyłu i uderzyła w rękę z pistoletem gitarą elektryczną. Casper zawył z bólu, a pistolet wpadł
wprost pod obcasy Natalie, która szybko go podniosła.
- Wy małe szumowiny… Zamorduję was! Wszystkich! – w oczach Caspera widać już było
jedynie obłęd.
- Inspektorze? Proszę wpuścić świadków na scenę. Proszę pamiętać o zabraniu materiału
dowodowego – rozkazała Matilda.
Na scenę weszli po kolei: inspektor Pinkerton, jego podwałdna Becky Marney, pani Clish,
państwo Fishingman i… pani Domali.
- Co… Co oni tu wszyscy robią? – zapytał Casper.
- Nie przywitasz się z rodzicami na początku? – Matilda pokazała na państwo Fishingman. –
Przepraszam, zapomniałam. To nie są twoi rodzice.
- W życiu nie urodziłam żadnego dziecka! Nawet nie mam na to ochoty. Jedyne co produkują
to brudne pieluchy i wydatki. Ten młodzieniec… Casper… Nie jest moim synem – odparła
pani Fishingman. – Wraz z mężem byliśmy w Los Angeles, gdzie kręciliśmy nowy film
„Dziady dwa”, komedię. Nie mieliśmy pojęcia, że ktoś mieszka w tym czasie w naszej
letnio-zimowo-wiosenno-jesiennej rezydencji.
- Ale… - odparł Casper, ewidentnie zły, ale szybko zmienił ton na bardziej czuły i rozżalony.
– Ale jak to mamusiu… Nie pamiętasz mnie?

- Odczep się ode mnie bachorze. Nie naciągniesz mnie na wnuczka – odparła zimno pani
Fishingman .
- Pierwsze kłamstwo Caspera zostało obnażone… Ale przed nami jeszcze spora droga, co nie
Casper? – zaśmiała się lekceważąco Matilda. – Myślę, że pani Domali mogłaby wystąpić jako
następna.
- Ona?! Ta morderczyni? Jak możecie jej ufać? – Casper oskarżył panią Domali bez
zastanowienia. – Co ona tu w ogóle robi? Przecież została aresztowana!
- Bardzo przepraszam, ale wygadujesz bzdury, mój drogi. Musiałam wyjechać na ślub mojej
siostrzenicy ciotecznej ze strony mojego ojca chrzestnego. Uroczystości tak bliskiej rodziny
są dla mnie bardzo ważne. Przez ostatnie trzy miesiące byłam we Florencji. Matilda
poinformowała mnie o wszystkim, a pani Clish działała w moim imieniu. Obie wiedziały, że
te farmazony o moim aresztowaniu są wyssane z palca – wytłumaczyła pani Domali.
- Czy opowie nam pani, jak Casper trafił do naszej szkoły? – poprosiła Matilda.
- Ależ oczywiście. Dostałam mail od osoby, która podawała się za Panią Fishingman. Była
tam prośba o przyjęcie jej syna w… jako ona to nazwała… skromne progi naszej szkoły.
Oczywiście zgodziłam się. Następnego dnia Casper przyszedł na spotkanie ze mną. Wszystko
wydawało się w porządku, ale nie było z nim żadnego opiekuna. Powiedział, że wszyscy są
chorzy. Jego świadectwo było nienaganne, więc nie miałam innego wyboru, jak przyjąć go do
naszej szkoły. Następnego dnia przyszło czesne i wpisowe.
- Rozumiem. Dziękuję – przytaknęła Matilda. – Pani Clish? Czy potwierdza pani wersję
wydarzeń pani Domali?
- Oczywiście. Sama żegnałam panią Domali na lotnisku. Mam nawet zdjęcia, które pani
Domali wysyłała mi z Włoch. Pięknie jest tam o tej porze roku. Nie licząc tylko tego
dziwnego wirusa, którego ludzie próbują leczyć kryształami… Oszołomy! Mówię pani.
Oprócz tego mam bilety pani Domali z podróży. Poprosiła mnie, bym je zarezerwowała. W
końcu to mój obowiązek, jako wicedyrektorki – powiedziała pani Clish.
- Panno Marney? Mogłaby pani przedstawić nam dowody niewinności pani Domali?
Bylibyśmy wdzięczni – poprosiła Matilda.
- Tak! Wdzięczni. Nie ma żadnych bowiem dowodów na niewinność tej morderczyni!
Współpracowała jeszcze z panią Clish! Jestem tego pewien – Casper próbował wszystkich
przekonać.
- Znaleźliśmy ślady cyjanku w rezydencji państwa Fishingman wraz z odciskami pana
Caspera… A może raczej powinnam powiedzieć pana Thomasa Smitha, który poszukiwany
jest od dwóch lat za serię morderstw dokonanych na nauczycielach w Nowym Yorku. Osiem
ofiar śmiertelnych. Wszyscy zginęli podczas rady pedagogicznej – wytłumaczyła panna
Marney.
- Nonsens! Moje imię to Casper Fishingman. Syn… - Casper próbował się wytłumaczyć.
- Nie ma sensu, Thomas. Złapaliśmy cię – powiedziała z triumfem Matilda. – Odzyskaliśmy
nagranie, pokazujące jak zatruwasz ciastka Natalie i majstrujesz przy głośniku. Mamy też i
formę lodową, za pomocą której stworzyłeś ostrze do zabicia Elisy. To koniec.
Wszyscy na widowni zastygli w osłupieniu. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co zostało
ujawnione….
- Thomasie Smithie, zostajesz aresztowany pod zarzutem morderstwa Elisy… - zaczął
inspektor Pinkerton.
- To koniec. Ale czymże byłaby tragedia bez śmierci głównego bohatera na końcu, co nie
Matilda? – Casper, a raczej Thomas zaśmiał się, wyciągnął małą buteleczkę i wypił jej
zawartość. Jego twarz zbladła, a on upadł na podłogę. Gdy policjanci do niego podbiegli, był
już martwy.
- Sprawa zamknięta – odpowiedziała zimno Matilda i zeszła ze sceny.

Kajetan Rybarski

Wywiady z nauczycielami – część piąta
W tym numerze gazetki przeprowadziłam wywiad z Panem Maciejem
Cirinem.
1. Jest Pan polonistą, teatrologiem czy reżyserem?
TRZY W JEDNYM! A reszta jest m i l c z e n i e m...
2. Czy polubił Pan pracę w szkole?
Wobec burzliwej zmienności doznań belfra-mastodonta, nie sposób
odpowiedzieć na to pytanie...
3. Jakie sztuki reżyserowane przez siebie wspomina Pan najlepiej?
Po bez mała 40 latach przygody z TEATREM, muszę powiedzieć:
WSZYSTKIE... Każdy spektakl jest jak DZIECKO, które kocha się
bezwarunkowo, któremu trzeba objaśnić świat od początku do końca,
które dorasta i kiedyś ucieka spod rodzicielskich skrzydeł, ale nigdy
nie przestaje być kimś jedynym , kto nadaje życiu sens.
4. Pana ulubiona potrawa, kolor, miasto, krajobraz?
Zawsze ulubione jest to, co w danej chwili daje radosny spokój i
bogactwo skojarzeń.
5. Czy jest Pan krakusem z krwi i kości?
Z krwi czy z kości?... Z krwi jestem lwowiakiem po Rodzicach i
Dziadkach. Z kości - krakusem, bo w Krakowie te kości przyszły na
świat...tu rosły i tu kruszeją...
6. Czy to prawda, że lubi Pan seriale? Jeśli tak, jaki jest Pana
ulubiony?

W ogóle uwielbiam TELEWIZJĘ! Cudownie odmóżdża, zwalnia z
twórczego myślenia i pomaga szybko zasnąć.
7. Co sądzi Pan o tzw. dzisiejszych czasach?
Jako osoba pamiętająca przysięgę Kościuszki muszę być ich fanem....
Huraganowo burzliwe i nieprzewidywalne! Budzące irytację i
podziw!... Porywające możliwością odkrywania wszelkich nowinek i
deprymujące tempem życia... Nadzwyczaj interesujące, w zgodzie z
porzekadłem "obyś żył w ciekawych czasach".
8. Jakie są Pana ulubione formy spędzania czasu?
To kwestia nastroju, pory dnia, roku, a przede wszystkim
okoliczności... W nowo poznawanych miejscach biegam truchcikiem
do utraty sił, żeby ocalić dla oka każdy szczegół krajobrazu czy
architektury / pod warunkiem, że nie leje i nie jest zimno/. Kiedy
zobaczę piasek i wodę, moszczę sobie grajdoł... i patrząc w niebo
zapominam o upływie czasu. Nadchodzą wakacje. Pozwólcie więc, że
o korzystaniu z tzw. dobrodziejstw kultury wypowiadać się nie będę.
9. Co skłoniło Pana do tego, aby zostać nauczycielem?
Od dziecka powtarzano mi, że moim przeznaczeniem jest
BELFERKA /że się tak brzydko wyrażę!/. Od dziecka nie chciałem
się z tym zgodzić... i tak już zostało!
10. Które wyreżyserowane przez Pana jasełka wspomina Pan
najlepiej?
Pierwsze - bo nigdy wcześniej jasełek nie reżyserowałem! I ostatnie bo je jeszcze pamiętam!.. A propos - w przyszłym roku obchodzić
będziemy SREBRNE WESELE moich SZKOLNYCH JASEŁEK.

Natalia Stryczek

Jesteśmy w domach od trzech miesięcy…
Długie siedzenie w jednym miejscu jest bardzo niezdrowe (czasami nawet wiercenie się na krześle
może pomóc). Jak czujemy się po tych trzech miesiącach zdalnego nauczania?
Przeprowadziłem ankietę… Zapytałem wiele osób – nie tylko uczniów i nie tylko z naszej szkoły.
Nadrzędnym pytaniem ankiety było: „Co sądzisz o zdalnym nauczaniu?”. Wielu pytanych bardzo się
rozpisało się na ten temat, za co im bardzo dziękuję!
Na wszystkie odpowiedzi równo 25% wstrzymało się od głosowania, także 25% nie
podoba się zdalne nauczanie. 50% zajmują osoby, którym taka forma nauki bardzo
odpowiada1! Dlaczego? Oto wypowiedzi niektórych z nich:
„Sądzę, że zdalne nauczanie, jest bardzo potrzebne w dzisiejszych
trudnych czasach. Trzeba także wziąć pod uwagę, że od braku tzw. „świeżego
powietrza” nasz mózg pracuje gorzej, przez co nasza praca jest o wiele gorsza!”
„Zdalne nauczanie jest wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.
Wymaga samodyscypliny, zaangażowania i kreatywności. Bywa bardzo męczące…”
„Jest to bardzo wygodne rozwiązanie… Nie przepadają żadne lekcje(np. na apele)…
Jednak bardzo niedobre jest to, że uczeń może manipulować internet, aby np. ściągać. Przez to ocena
nie jest adekwatna do wiedzy.”
„Zdalne nauczanie nas demotywuje i nie ma aż tak dużej presji, ale otwiera nowe
możliwości i uczy zarówno uczniów jak i nauczycieli!”
„Sądzę, że o wiele lepsze byłoby nauczanie w szkole. Chociażby ze względu na to, że
na każdej lekcji mamy kontakt z nauczycielem i może on poświęcić dłuższy czas na wytłumaczenie nam
danego tematu. Jeśli chodzi o nauczanie zdalne to pamiętajmy, że nie zawsze można polegać na
komputerze lub telefonie, a potem z tego mogą wyjść różne nieprzyjemności jak np. po czasie okazuje
się, że dany nauczyciel nie dostał jakiejś pracy pomimo tego, że uczeń ją wysłał.”
„Wielkim minusem jest to, że nie mogę podejść do pani, aby ona mi wyjaśniła o co
chodzi w zadaniu. Mimo to lubię zdalne nauczanie, bo wydaję mi się, że podczas niego dostaję lepsze
oceny.”
„Zdalne nauczanie to dobry pomysł, ponieważ nie będziemy musieli odrabiać lekcji
przez jakiś kosmiczny odstęp czasu. Jednak fakt, jak to jest zorganizowane między szkołami jest trochę
denerwujący, jak i z tym że wiele osób prostu ściąga zamiast się uczyć! To trochę nie fair!”
„U nas w szkole ten system działa nienagannie – dzięki materiałom z moodle’i czy
lekcji online, choć o wiele trudniej mi zrozumieć nowy materiał.”
„Według mnie zdalne nauczanie (przynajmniej w mojej szkole) jest dobrze
poprowadzone. Mimo wszystko chcę wrócić do szkoły, ponieważ można spotkać się z kolegami i
nauczycielami twarzą w twarz, a interakcja z rówieśnikami bardzo umila czas nauki”
„Jeśli chodzi o nauczanie online, to ma ono wady i zalety. Wadami mogą być na
przykład: rozpraszanie się, problemy techniczne, brak internetu i zasięgu, zmęczenie psychiczne… itd.
A zalety to: Nie można zapomnieć zeszytów i książek, można się wyspać i ciężko się spóźnić, można
jeść na lekcji:)(czasem):)...itd Jeśli chodzi o moją opinię, to lekcje online są całkiem dobrym
pomysłem, ale zawsze znajdą się osoby, które sądzą inaczej”
„Uważam ze jest to bardzo dobre rozwiązanie w naszej szkole, które jest bardzo
przyszłościowe i można je częściej wykorzystywać w przyszłości, nie tylko podczas epidemii.
Oczywiście uważam, ze ingerencja rządu byłaby konieczna, jeśli miałoby to być na skalę krajową (np.
1 STOPKA DLA POMOCNYCH:) :
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ankietę. Z powodu RODO nie mogę podać ich nazwisk.

Zapewnienie szkołom tabletów, zajęcie się poszczególnymi gospodarstwami domowymi, chodzi o
dostęp do internetu)”
„Są fajne kiedy jest internet :)”
„Według mnie jest bardziej efektywne od zwykłego”
„W tym roku był to dobry pomysł, ale w przyszłym chcę wrócić do szkoły”
„Jest ok, ale na dłuższą metę nie”

Odpowiedzi na ankietę z uśmiechem:) :
„Jest fajne, bo tak”
„Słabe, bo się nudzę”
„Dla mnie jest ok”
„Eee… Yyyy…Oooo...Uuuuu...”

Też tak uważasz? Czytaj naszą gazetkę!
„Koronaferie” – kwarantanna, zdalne nauczanie itd. były wielkim trudem dla ludzkości przez ostatnie
miesiące… Na pewno przez ten czas gospodarka stanowczo spadła… Jednak co jest ważniejsze
zdrowie ludzi czy gospodarka? Ten dylemat pozostawił olbrzymi ślad na naszej planecie. Prezydent
Brazylii opowiedziała się za tym drugim i dziś znajduje się tam najwięcej zakażonych. Premier
(właściwie „premierka”) Belgii przesadziła znowu w drugą stronę zatrudniając niewykwalifikowane
osoby jako pielęgniarki. Lekarze odwrócili się do niej plecami i dziś jest tam jeden z największych
wskaźników śmiertelności na świecie!
Jednak to nie był najtrudniejszy dylemat, z jakim zmagała się ludzkość! Najokrutniejszym i
najstraszliwszym dylematem był fakt: czy zostać w domu czy nie! „Zostanę w domu przez 3 miesiące,
a kiedy po tym czasie wyjdę pierwsze co zrobię to się zarażę…” Niektórzy sądzą, że „Jeżeli było mi
pisane, że się zarażę to już dawno byłabym chora”. Czy takie myślenie jest dobre?

Podsumowując, jak zareagowali na to ludzie, którzy przez trzy miesiące pozostali w
domu?

Czy tylko Stany Zjednoczone? - problem
praw człowieka w dzisiejszym świecie.
Pewnie każdy z nas słyszał o protestach w Stanach Zjednoczonych. Akcja
Black Lives Matter zaczęła się od tragicznej śmierci George’a Floyda,
uduszonego przez amerykańskiego policjanta.
Rasizm w Stanach Zjednoczonych nadal jest bardzo zauważalny, mimo że
teoretycznie osoby czarnoskóre mają te same prawa, to w dalszym ciągu są
inaczej traktowane, na przykład właśnie przez policję. Osoby czarnoskóre nie
powinny być dyskryminowane w żaden sposób, różni nas przecież tylko kolor
skóry. Oczywiście problem rasizmu nie występuje tylko w USA, lecz to tam
właśnie zaczęły się liczne protesty.
Niefortunnie ta sytuacja zbiegła się w czasie z niedawno opublikowanymi
badaniami, z których wynika, że Polska jest najbardziej homofobicznym krajem
w Unii Europejskiej. I rasizm i homofobia są wielkimi problemami ludzkości,
wykluczają one podstawowe prawo człowieka, jakim jest równouprawnienie bez
względu na kolor skóry, płeć, wyznanie czy właśnie orientację seksualną.
Między rasizmem a homofobią różnica jest taka, że już w XIX wieku,
osoby czarnoskóre zaczęły nabywać prawa, a walka o równouprawnienie
mniejszości seksualnych jest stosunkowo świeża. Co prawda w Polsce osoby
LGBT teoretycznie mają prawa, lecz w niektórych krajach homoseksualność jest
karalna. Przez osoby o poglądach homofobicznych, wiele ludzi nie jest w stanie
zaakceptować siebie, próbuje ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Sprawę
pogarsza również nazywanie homoseksualizmu „ideologią LGBT”. Słowo
„ideologia” od razu kojarzy się z czymś wątpliwym, nawet złym – określanie w
ten sposób orientacji seksualnej nie powinno mieć miejsca, bo jest błędne.
Zadajmy sobie więc pytanie – z czego wynika homofobia? Często z
przekonania, że homoseksualność i inne orientacje seksualne są chorobą,
dolegliwością lub, że orientację wybieramy sobie sami bądź nabywamy.
Generalnie z niedouczenia – a ono prawdopodobnie ma swoje źródło w zakazie
edukacji seksualnej w szkołach. Wiedza wielu osób na ten temat kończy się na
myśleniu, że tak jak już wcześniej wspominałam, inne orientacje seksualne niż
heteroseksualizm są dolegliwością. Homoseksualizm jest zjawiskiem ludzkim i
nie możemy na tej podstawie dyskryminować innych. Nie będzie wolności dla
wszystkich, bez równości. Wszyscy powinniśmy mieć takie same prawa.

Matylda Pindel

Z okazji imienin
wszystkiego „naj” dla:
Adelberta, Antyda, Doroty, Eulogiusza, Febrona, Febronii, Fiebrosława, Kineburga, Łucji,
Maksymia, Prospera, Sozypatera, Tolisława i Wilhelma2

Dziś nie dzieje się nic szczególnego! Nie ma wielu ważnych
rocznic ani ważnych sytuacji!
Prawdopodobnie, gdyby nadal istniało Królestwo Prus (Niemiec), dziś
obchodziłoby święto narodowe!
Prusy to pierwsze państwo, które spróbowało zjednoczyć Niemcy i udało im się
to! W 1871 roku zakończyły spór o zjednoczenie Niemiec i Prusy stały się
główną częścią tego państwa. Pierwszym cesarzem niemieckim był Wilhelm I
Hohenzollern, później Fryderyk III Hohenzollern itd…
Co ciekawe, imię władcy Prus zawsze musiało brzmieć: Fryderyk lub Wilhelm.
Jeśli ktoś nie miał takiego imienia – nie był cesarzem. Skoro Wilhelm ma dziś
imieniny, to całe państwo świętowałoby z okazji imienin cesarza!
Dzień Marynarza!
A-hoj! Dziś dzień marynarza…
Drogi Czytelniku, zastanawiałeś się kiedyś, kim tak naprawdę jest marynarz?
Według Wikipedii to: „podstawowa (nieoficerska) funkcja w dziale pokładowym
na statku handlowym”. Czy marynarz jest tylko na statku handlowym? Według
Wikipedii… tak.
Jednakże nie warto wierzyć tylko Wikipedii, więc z tym pytaniem poszliśmy do
bardzo dobrze wyszkolonego marynarza pana M.J.3.
Kim według Pana jest marynarz?
– Jest to osoba, która steruje lub pomaga przy sterowaniu statku.
Co Pan sądzi o definicji marynarza z Wikipedii? Czy jest prawidłowa?
– Czym innym jest marynarz jako stopień, a funkcją. Marynarz, jako funkcja,
oczywiście może sterować nie tylko statki handlowe, ale także inne statki.
Natomiast Wikipedia skupia się na stopniu!
W takim razie, czy każdy może zostać marynarzem?
– Oczywiście tak, trzeba mieć tylko dobre chęci i zdać odpowiednie kursy…
Mimo to było wielu znanych marynarzy, którzy nie mieli pojęcia jak sterować
statek czy nawet pływać wpław, a przepłynęli Atlantyk!
2
3

Imiona napisane w kolejności alfabetycznej. Imiona pogrubione są tylko zaznaczone jako częste imiona
używane w Polsce.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych – RODO, dane zostały za cenzurowane.

Dzisiaj jest rocznica śmierci znanego muzyka Michaela Jacksona!
Zginął 11 lat temu (w 2009 roku) w swojej rezydencji w Los Angeles. O 12:21,
czasu lokalnego, wezwano pogotowie ratunkowe w celu reanimacji tego
muzyka. Zgon nastąpił ok. 2 godziny później(14:26 czasu lokalnego).
Co ciekawe w 2011 roku osobisty lekarz Jacksona – Conrad Murray – został
uznany winnym nieumyślnego zabójstwa piosenkarza poprzez podanie
propofolu, którego stosowanie w warunkach domowych jest niedozwolone.
Nieoficjalnie wiadomo, że piosenkarz zginął przez zbyt dużą liczbę
operacji plastycznych.
25 czerwca…
…1170 – odbyła się koronacja Kanuta VI w Danii. Co ciekawe
nowy król miał tylko 7 lat.
…1183 – Zawarto pokój w Konstancji. Kończył on zmagania
zbrojne między Fryderykiem I Barbarossą, a miastami zrzeszonymi w Lidze
Lombardzkiej. Fryderyk potwierdził autonomiczność miast włoskich.
…1807 – W trakcie negocjacji pokojowych w Tylży, po raz
pierwszy na tratwie zacumowanej pośrodku granicznego Niemna spotkali się:
Napoleon Bonaparte i cesarz Rosji Aleksander I Romanow.
…1974 – Wystrzelono stację orbitalną Salut3. Jest to radziecka
stacja, która 24 stycznia 1975 była celem do działek Rosyjskich podczas testów.
Następnego dnia stacja weszła w atmosferę.
…1991 – Chorwacja i Słowenia uzyskały niepodległość od
Jugosławii!
…1998 – Został wydany Windows 98. Można powiedzieć, że
oprogramowanie było przełomem. Mimo, że opierało się głównie na Windows
95, to posiadało wiele nowych funkcji takich jak możliwość wejścia USB czy
posiadanie instrukcji MMX.
…2013 – premiera gry Company of Heroes 2. Jest to strzelanka. Z
powodu wulgaryzmów i przemocy, system PEGI ocenia ją na wiek 18+.
Przyszłość!
…2087 – 10 rocznica festiwalu jedzenia TOSTÓW!
…2114 – Dzięki udanemu skokowi nad świetlnemu, ludzkość ma możliwość
zobaczyć, co działo się w przeszłości. Płyty z filmem 360 VR zawierające lata 2000 – 2020 roku,
już dostępne w sprzedaży!

Wojciech Klimek

Łamigłówki – Na Ryby!
Na ryby! to prosta gra, w której trzeba pomyśleć. Każdy numerek to jeden
rybak, a wartość każdego numerka oznacza, jaki zasięg ma wędka
poszczególnego rybaka.

 W tym wypadku zasięg wędki
tego rybaka to sześć kratek.
Twoim zadaniem jest stworzenie takiej
sytuacji, żeby na końcu każdej wędki
znalazła się ryba, zwierzę nie może być w
środku liny. Żyłki nie mogą przebiegać we
dwie przez jedno pole ani się przecinać
(dlatego wynik po dodaniu wszystkich
długości to ilość wszystkich pól). Czy
złowisz wszystkie ryby z planszy?
Powodzenia!

Mateusz Uhruski

Przepyszne zapiekanki owocowe!
Składniki:
- kilka łyżek wiórków kokosowych
- brzoskwinie z puszki (zalewa, w której się znajdują, też się przyda)
- wszystkie składniki potrzebne do zrobienia bezy (przepis znajduje się w
pierwszym numerze „Blendera”)
- trochę cynamonu
- kilka listków świeżej mięty
- piekarnik rozgrzany do temperatury 200 stopni Celsjusza
- naczynie żaroodporne
Co zrobić?
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Odsącz zalewę od owoców.
Przygotuj masę na bezy, ale dodatkowo wymieszaj jeszcze z
cynamonem i wiórkami kokosowymi (zostaw trochę wiórków na
później). Do gotowej mieszanki dolej łyżkę zalewy.
Od okrągłych brzegów odetnij troszeczkę, tak, żeby brzoskwinia nie
przewracała się, stojąc tak, żeby dziura po pestce skierowana była ku
górze.
Brzoskwinie ułóż na dnie naczynia żaroodpornego.
Do dziury po pestce nałóż dużą łyżkę masy na bezy tak, żeby
wystawało dużo poza dziurę.
Posyp wiórkami kokosowymi i piecz w temperaturze 200 stopni
Celsjusza przez około 15
minut, dopóki wiórki i
beza nie zrobią się złociste.
Przyozdób miętą.
Podawaj od razu po
zrobieniu.
Smacznego

Mateusz Uhruski

Suchary
Co mówi kartka do kartki?
Chyba cię pogięło.
Co robił chemik podczas obiadu?
Jod.
Jaki jest ulubiony owoc żołnierza?
Granat.
Dlaczego Jasiu tańczy dookoła ciasta?
Bo to jego ulubiony kawałek.
Jak nazywa się kot który leci?
Kotlecik.
Jak ma na imię ochroniarz celebrytów?
Bronisław.
Jak nazywa się ziemniaczany taniec?
Obierek.
Co mówi Windows?
Windows Movie Maker.
Jak jest ,,mur’’ po francusku?
Lemur.
Dlaczego długopis nie chodzi do szkoły?
Bo się wypisał.

Mikołaj Bożętka

