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,,Bo my nie błagamy o wolność,
my o nią walczymy''       
Dowódca Dywizjonu 303

Stopka redakcyjna:

Środki ze
sprzedaży zostaną
przeznaczone na
Warsztaty
integracji.

A

A

Sprawa bliska
sercom wszystkim
Polaków.  
Narodowe Święto
Niepodległości to
dla Polaków jedno z
najważniejszych
świąt
państwowych.  Po
123 latach zaborów
– niewoli
naznaczonej walką,
cierpieniem i
wysiłkiem wielu
pokoleń Polek i
Polaków – nasz

kraj odzyskał
suwerenność.
Podczas
dorocznych
obchodów 11
listopada czcimy
pamięć tych,
którym
zawdzięczmy
własne państwo,
którym udało się
podnieść kraj z
ogromnych
zniszczeń I wojny
światowej,
stworzyć warunki

rozwoju
ekonomicznego,
modernizacji
gospodarczej i
cywilizacyjnej.
Rok 2018
wyznacza rocznicę
szczególną – jest to
bowiem już setna
rocznica
odzyskania przez
Polskę
niepodległości.
                 A.P.

Red.naczelna
/skład/ kor. tekstu:
A.Prudło

Dziennikarze:
A.Tazbir 7c
Z.Konofalska 5a
Z.Grunt 5a
J.Pawlikowska 5a
,,Zajawka'':
- Niepodległa
- Przemijanie
- Fonoholizm
- Cyberprzemoc
- Wywiad z Panem

Tomaszem
Mazurem
- Porady dla
,,ósmaków''
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                       NIEPODLEGŁA

A

 Walka o
niepodległość
trwała ponad
sto lat
i naznaczona
była ofiarą
krwi. Historia
odzyskania
niepodległości
to w równym
stopniu
codzienny trud
rodaków
zamieszkałych
na terenach
byłej

Rzeczypospolitej,
jak i na
emigracji.
Bohaterowie
tamtego
okresu, mimo
szykan,
aresztowań,
wywózek
i represji ze
strony
zaborców, byli
w stanie
uchronić i
rozwinąć
narodową
tożsamość.

Marzenia o
wolności
spełniły się
wraz z klęską
wszystkich
trzech
zaborców
i zakończeniem
I wojny
światowej, w
wyniku której
Polska
odzyskała
niepodległość. 
Dzień 11
listopada

ustanowiony
został
uroczystym
Świętem
Niepodległości
na mocy
ustawy z dnia
23 kwietnia
1937 r. o
Święcie
Niepodległości.
Święto to
zostało
zniesione po
II wojnie
światowej

– w 1945 r., a
następnie
przywrócone
ustawą z dnia
15 lutego 1989.

Źródło:
nowaera.pl
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,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...''
                      Jan Twardowski

Twardowski
stworzył w
polskiej poezji
"nowy język
wiary". Zamiast
rozumowego,
teologicznego
poznania
proponował
franciszkańską
"wiarę radosną" i
absolutne,
przypominające
dziecięcą
ufność,
zawierzenie

Stwórcy.
Znakiem Boga
jest w poezji ks.
Twardowskiego
jego dzieło:
przyroda i drugi
człowiek.
Kluczową
wartością jest
miłość – Boga
do człowieka
oraz człowieka
do Boga i
bliźnich. 

Źródło:culture.pl

Wiersz Jana
Twardowskiego
jest
przykładem liryki
inwokacyjnej,
liryki zwrotu do
adresata.
Wydaje się, że
podmiot liryczny
mówi
pouczająco, ale
tak naprawdę
przyjmuje ton
łagodnej
perswazji po to,
aby czytelnik

mógł odnaleźć
w tekście sens
ludzkiej śmierci i
miłości.
Pośpiech
oznacza brak
czasu, krótkość
życia i
konieczność
wykorzystania
go najlepiej, jak
się potrafi.

A P
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                                     FONOHOLIZM

A
Młodzi
ludzie nie
umieją dziś
wyobrazić
sobie życia
bez
telefonu
komórkowego,
zwłaszcza
bez
smartfona.
Coraz
częściej
staje się to
uzależnieniem,
które

nazywamy
fonoholizmem.

Uznać
należy,
że część
badanych
osób
przejawia
symptomy
fonoholizmu
natury
psychologicznej,
takie jak
psychiczny
przymus

korzystania,
potrzebę
ciągłego
bycia on-
line, czy
wewnętrzną
potrzebę
jak
najszybszego
udzielenia
odpowiedzi.
2%-3%
przejawia
wyraźne
symptomy
uzależnienia

od
urządzeń
cyfrowych,
podłączonych
do sieci
internetowej.
Symptomy
te dotyczą
zarówno
emocji (np.
brak
poczucia
bezpieczeństwa,
brak
wpływu na
dziejące

się
wydarzenia,
niepokój i
lęk
związany z
byciem
poza
głównym
obiegiem
informacji –
syndrom
FOMO).

www.madrzy-
rodzice.pl/fono
holizm
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                       CYBERPRZEMOC

Źródło:
parenting.pl

sieciaki.pl

A

Cyberprzemoc 
to wirtualna 
agresja, która
prowadzi do
realnych
krzywd. Agresja
wśród dzieci
była, jest i
będzie. Na
przestrzeni lat
zmienia się
jednak forma
wyrażania złości
w stosunku do
drugiego
człowieka.

Wcześniej
dzieciaki
wdawały się w
bezpośrednie 
bójki, a dziś
częściej
rezygnują z
okładania się
pięściami na
rzecz
dyskredytacji
kolegi w
Internecie. 

Szacuje się, że
ponad połowa
młodych
internautów
doświadcza 
przemocy w
sieci. W jaki
sposób
przejawia się
cyberprzemoc?Przez
wysyłanie
wulgarnych i
złośliwych
SMS-ów i e-
maili.Poprzez
straszenie,

nękanie,
poniżanie i
obrażanie.
Kłótnie interne
towe (tzw. flame
war) oraz
obraźliwe 
komentowanie
wpisów na blogu
lub na portalu.

A

przyjazny
pedagog.
blogspot.com

cyber
przemoc.pl

116111.pl/
telefon
zaufania/cyber
przemoc

edziecko.pl
/cyberprzemoc

dzieckowsieci. 
fdn.pl

Fundacja Dzieci
Niczyje

P

P

https://parenting.pl/agresja-nastolatkow
https://parenting.pl/gdy-dziecko-bije
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               Wywiad z Panem Tomaszem Mazurem

A

W jakich
państwach już
pan był?

Kiedyś
powiedziałem
sobie, że
muszę
zobaczyć od
środka każdy
europejski kraj,
niewiele zostało
z tych,
nieodkrytych.

Gdzie zamierza

się Pan
wybrać?
Od dawna
chodzi mi
głowie Islandia i
jedna z wysp
na Morzu
Śródziemnym.
O Australii i
Nowej Zelandii,
nie wspominam
:)
Co jest
najlepsze w
podróżowaniu?
Po pierwsze

- ciekawość.
Po drugie -
odkrycie
czegoś
tajemniczego.
Po trzecie -
ludzie, ich
historie, twarze,
opowieści. Po
czwarte -
planowanie,
choć to chyba
powinno być
jako pierwsze.
Po piąte

- fotografia
każdego
nowego
miejsca. Po
szóste -
napięcie, jakie
towarzyszy tuż
przed startem
samolotem. Po
siódme -
pyszne
jedzonko!..i tak
dalej...
Północ Europy, 
norweskie
fiordy, czy też

spokojne,
fińskie jeziora
polodowcowe.
Zawsze miło
wspominam
wyjazd na
malutką
wysepkę Kailo,
w Finlandii, tuż
obok
miejscowości
Naantali. To
właśnie tam
znajduje się
kraina
Muminków.

Co robi pan w
wolnym

P
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A

Biegam,
ostatnio bardzo
polubiłem
stretching,
dodatkowo
(poza
podróżami)
fotografuję i
mam totalnego
bzika na
punkcie tornada
:)

Jakie jest
według Pana
najciekawsze

miejsce w
Europie?

To bardzo
trudne pytanie.
Wiem na
pewno, jakie
jest jedno z
najsmaczniejszych
miejsc w
Europie. To
malutka
restauracja w
pięknym Porto,
tuż nad

brzegiem
Duero, to
właśnie tam
zjadłem
najpyszniejszą
kanapkę na
świecie, czyli
franceshinę,
czyli tosta.

Kto jest pana
idolem?
a) podróżnik -
Zdecydowanie
Tony Halik

i Elżbieta
Dzikowska -
byłem i chyba
nadal jestem
zafascynowany
ich programem
"Pieprz i
wanilia"
b) muzyk -
wielu, bardzo
wielu, w
ostatnim czasie
"choruję" na
"Korteza" i "The
Lumineers", a
od zawsze

"Sting" i "Lady
Pank".
c) aktor -
odpowiedź
może być tylko
jedna  - Tom
Cruise

Skąd pomysł
na SKE?

c.d.wywiadu
s.9

P
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            Kilka porad dla ,,ósmaków''
Jak radzić sobie z egzaminacyjną gorączką?

  Rady na ektywną naukę:

victor-junior.pl

Dwutygodnik
dla nastolatków,
pełen inspiracji i
wsparcia,
szczególnie dla
,,ósmaków''

A

Planowanie
Przygotuj sobie
plan nauki.
Policz ile masz
czasu do
egzaminu-
tygodni, może
nawet dni.
Nie traktuj nauki
jako zło
konieczne-
będzie ci wtedy
trudniej.
Pozytywne
nastawienie to
połowa

sukcesu.
Uczyć mogą
wszystkie twoje
zmysły-notuj,
rysuj, oglądaj,
słuchaj, śpiewaj,
stukaj, mów
szeptem lub
głośno, spaceruj
po pokoju.

Źródło:poradnie-
powiat-
poznan.pl

W każdym
numerze:

- ciekawe
artykuły 
- wywiady z
rówieśnikami i
ich problemami
- tematy
przydatne na
prezentacje
oraz powtórki
egzaminacyjne

Przyswajanie
nowej wiedzy
jest potrzebne,
ale bywa
uciążliwe i
męczące, jeżeli
materiału do
zapamiętania
jest dużo. 
Oto kilka
sposobów:

Porządek i
przekąski/zapisywanie
słówek/podkreślanie
informacji

/skojarzenia/
nagrywanie na
dyktafon
informacji
przydatnych
pisanie
słów/kluczy na
kolorowych
karteczkach/.

A.P.

A

-listy od
czytelników
- prezentacje
nowości
filmowych i
książkowych
- opowiadania,
konkursy,quizy

Źródło: victor-
junior.pl

P
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     ciąg dalszy wywiadu z Panem Tomaszem Mazurem

Pomysł rodził
się przez cały
okres studiów,
nabrał kształtu
na czwartym,
piątym roku,
kiedy bardziej
działałem w
kole
naukowym,
tematyką
nawiązującym
do wątków
proeuropejskich.
Kiedy tylko
zacząłem

pracę w "7" już
w pierwszym
dniach
września 2007
r. odbyło się
pierwsze
spotkanie
"klubu
europejskiego" i
potem jakoś tak
się potoczyło,
że trwa do
dziś. 
Skąd pan
czerpie
pomysły i co

pana inspiruje
do dalszego
rozwoju?
Z jednej strony,
pomysły
przychodzą
podczas
spotkań z
uczniami, od
tego zawsze
zaczynamy, bo
takie działania
przynoszą
najwięcej frajdy.
A dodatkowo,
inspiracja

przychodzi
zawsze wtedy,
gdy wsiadam w
samochód,
pociąg albo do
samolotu - to
jest najlepszy
moment do
przemyśleń i
złapania
inspiracji. 
Gdyby pan nie
był
nauczycielem,
to kim?
Zdecydowanie
pilotem :)

Złota rada do
uczniów.
Od zawsze,
niezmienna -
"Nie zawsze
mów, co wiesz,
ale zawsze
wiedz, co
mówisz''
Wywiad
przeprowadziły:
A.Tazbir,
A.Szcze-
godzińska 7c

NORWEGIA A.P.
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