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Każdy chyba zna sprawę wiatraków produkujących energię.

Wiatraki

Rządzący chcą je
usunąć, co jak
podaje w
Internecie
Newsweek
Polska, może nas
kosztować 8
miliardów złotych.
Mówi się, że
wiatraki te są
jednym z filarów
polskiej
energetyki, która
zdaniem obecnych
rządzących opiera
się na węglu.
Według raportu
NIK z listopada,
„Polska do 2020

roku może nie
osiągnąć 15
procentowej
normy 
odnawialnych
źródeł energii [...]”.
Jeśli kraj nie
osiągnie tego celu,
potrzebne będzie
importowanie
nadwyżek z
innych krajów, co
może kosztować 8
miliardów, wzięte z
kieszeni obywateli.
Osobiście
uważam, że gdyby
polityka
energetyczna

była prowadzona
inaczej, już 1,5
roku temu dałoby
się tego uniknąć.
Mimo że 5 grudnia
doszły nas
wszystkich
wiadomości o
utworzeniu farmy
takich wiatraków
nad Bałtykiem,
rząd nadal chce je
zlikwidować, co
można było
usłyszeć w
wiadomościach,
np. w TVN 24.
Uważam, że te
wiatraki powinny

zostać i do tego
powinny być
rozbudowywane,
bo produkują
energię
odnawialną, czyli
odnawiającą się.
Dzięki nim w
sąsiednich krajach
zmniejsza się
zanieczyszczenie
powietrza i
wyrabiana jest
norma
energetyczna,
ponieważ
wiatraków jest
znacznie więcej.
Za ostatniej

kadencji rządu
były one
rozbudowywane i
popularyzowane,
po objęciu kadencji
przez nowy są one
przeznaczone do
likwidacji, co w
ogóle nie ma
sensu. Wiatraki te
powinny być
rozbudowywane
na dużą skalę, bo
sprzyjają ekologii.

Maciej Makowski 

W tym
numerze:

Hejt – temat ciągle
aktualny... (str. 2. i
3.)

O tym, jak
spędziliśmy czas
na zajęciach
ceramicznych (str.
4.)

Polecam film! (str.
4.)



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 137 01/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Wielu uczniów
nie zdaje sobie
sprawy z tego,
że to, co robią,
krzywdzi osoby
znajdujące się
wokoło. W
niektórych
szkołach
nękanie to
norma. Nie
wszyscy się też
tym przejmują i
reagują, a
powinni! Może
wrócimy do
skutków takich
zachowań. Na
pewno chociaż
raz słyszałeś o
tym, że nie
wolno
wyśmiewać się
z kogoś, bo ma
inny styl niż ty,
albo jest "inny"
niż ty, na
przykład ma
inny kolor skóry
albo jest innej
orientacji lub
choćby porusza
się na wózku.
Jestem prawie
pewna, że
zawsze
wydawało ci się
to logiczne i nie
chciało ci się o
tym słuchać...
"Bla Bla Bla
ciągle to samo,
wystarczy, że
usłyszałem to
raz" – tak sobie
myślisz po
każdej takiej
rozmowie o tym,

czego nie wolno
mówić swoim
towarzyszom.
Ale takie
"rozmowy" nie
są przecież
prowadzone bez
powodu, bez
jakiejś
podstawy.
Jakby nie działy
się takie rzeczy,
to i nie byłoby
tych (jak wiele
osób twierdzi)
nudnych
rozmów.
Widoczne
istnieje jakiś ich
cel, ale jeśli nie
będziemy chcieli
go poznać czy
zrozumieć, to
nic nie
zmienimy.
Tyle słyszy się
o tym, że gdzieś
tam, ktoś tam
popełnił
samobójstwo.
No ale czemu?
Najczęściej
właśnie przez
hejt. Nam może
się wydawać, że
tylko sobie z
kogoś robimy
żarty i nie
chcemy go
skrzywdzić.
Jednak
krzywdzimy.
Często bez
świadomości.
Na słowa trzeba
bardzo uważać, 
nas tekst "jesteś
głupi" 

albo "jesteś do
niczego, nikt cię
nie lubi" może
nie poruszyć,
słysząc właśnie
taką wypowiedź
możemy ją
zignorować, a
ktoś inny, twoja
koleżanka czy
kolega, może ją
wziąć sobie do
serca, może
sam zacząć tak
sobie mówić.
Codziennie
będzie patrzył w
lustro (o ile
będzie miał na
to siłę) i mówił:
"nie chce już
żyć, beze mnie
będzie im
lepiej". Zawsze
znajdzie się
ktoś, kto powie,
że przecież

taka nękana
osoba mogła
powiedzieć, że
boli ją to, co
wobec niej robią
rówieśnicy.
Łatwo mówić,
jednak trudniej
zrobić.
Dlaczego? Bo
trzeba zdobyć
się na tą
odwagę, żeby w
końcu wyznać
osobie, która w
jakiś sposób
nas krzywdzi,
że "to, co
robisz, nie jest
właściwe, mnie
to boli, proszę,
przestań".
Zapewne może
być przez to
gorzej, bo nasz
"wróg" może nie
posłuchać

prośby, a
jedynie zaśmiać
się nam prosto
w twarz, ale
zawsze warto
próbować.
Poruszę może
jeszcze sprawę
"poczucia
własnej
wartości".
Obrażając
kogoś, mówiąc
mu, że niczego
nie osiągnie w
życiu, że jest
beznadziejny,
brzydki,
nieprzydatny i
nazywając go
jakkolwiek źle,
mówimy mu, że
nie chcemy go
tutaj. I on
zaczyna
myśleć tak, jak
my

mu mówimy.
Zaczyna
zmieniać się i
myśleć sobie
"skoro nikt mnie
nie lubi, skoro
jestem taki
niepotrzebny i
głupi, to co ja tu
dalej robię?"
Dopiero kiedy
"coś się stanie",
mam tu na
myśli to, że ktoś
podejmuje
decyzję o
samookaleczeniu
się albo nawet
rozważa
decyzję o
zabiciu się,
większość, ale
dalej nie
wszyscy,
zaczynają
uświadamiać
sobie, że zrobili

...

Ostatnio bardzo często słyszy się o hejcie. Nie bez powodu. Coraz więcej się o tym mówi, po to, żeby
uświadomić ludziom, jakie mogą być tego konsekwencje.

Skutki hejtowania

AS



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 137 01/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

coś źle.
Niestety, w
takim momencie
może być już za
późno.
Bardzo często
jest za późno.
To, że NAGLE
powiemy
"czemu
myślałeś, że cię
nie lubię? Wręcz
przeciwnie,
jesteś moim
najlepszym
kolegą/koleżanką",
niczego nie
zmieni! Ofiara
przemocy
psychicznej czy
nawet fizycznej
musi najpierw
sama poczuć
się lubiana,
mądra,
potrzebna...
Naturalnie sama
nie da rady, ale
w większości
zależy to od niej.
To, że inni ludzie
są np.
niepełnosprawni
albo "inni", nie
znaczy, że są
gorsi i są tak
samo ważni i
wartościowi jak
inne sprawne
osoby.
Zgadzam się z
tym, że
samoocena
prześladowanych
uczniów w
szkołach czy
jakichkolwiek 
innych ludzi, na
pewno jest
niższa niż
kiedyś. Z
własnego
doświadczenia
wiem, że kiedy

ktoś nas nęka
albo jest niemiły,
to w szkole nie
zawsze
jesteśmy w
stanie
powiedzieć
wprost jak się
czujemy i jeśli
ktoś z nas
żartuje, to
śmiejemy się
razem z nim dla
niepoznaki, że
coś nas
skrzywdziło.
Życie takiego
człowieka w
domu wygląda
całkiem
inaczej... Nie
potrafi się
skupić, ciągle
myśli o tych
nieprzyjemnych
rzeczach, jest
smutny, często
płacze, ale tylko
gdy jest sam...
Bo w szkole
głupio jest się
rozpłakać przy
wszystkich.
Lepiej poczekać
na odpowiedni
moment, kiedy
będziemy mogli
zrzucić z siebie
ciężar,
wypłakać się i
przyjmować
kolejne ciosy od
życia. Nie
możemy tak
żyć! To jest
błędne koło!
Ktoś nas
krzywdzi, my
przyjmujemy to i
jakoś
wytrzymujemy,
później
płaczemy,
rozmyślamy,

a nasz stan się
coraz bardziej
pogarsza, a gdy
nadejdzie dzień,
w którym już się
jakoś
weźmiemy z
powrotem do
kupy, to znowu
dajemy się
poniżać,
obrażać itd. i
znowu musimy
to przemyśleć,
wyrzucić,
spróbować
zapomnieć.
Warto mieć
kogoś, komu
się powie o
swoich
zmartwieniach,
ponieważ sami
nie zawsze
damy radę nad
nimi panować i
nazbiera się ich
tyle, że w
którymś
momencie już
nic nie będzie
nas cieszyć i
będziemy cały
czas smutni i
zawsze
będziemy

zakładali
najgorsze. Nie
zawsze
jesteśmy
świadomi, jak
bardzo nasze
słowa potrafią
skrzywdzić. A
takie przykre
sytuacje
niełatwo
zapomnieć.
Każda
(oczywiście źle
wypowiedziana)
przez kogoś
krytyka może
sprawić, 
że całkowicie
przestaniemy
wierzyć w
siebie.
Bardzo często
nie wiemy, jakie
ktoś może
przeżywać
piekło właśnie
PRZEZ NAS.
Są na pewno
tacy ludzie,
którzy
nienawidzą
swojego życia
również PRZEZ

NAS. Wiele tutaj
też robi
nadzieja, której
często brakuje,
jednak nie bez
powodu.
Wystarczy, że
chociaż raz ją
mieliśmy, a ktoś
ją zniszczył, a
kiedy nadzieja
zniknie, to
rzadko w takich
trudnych
sytuacjach
pojawia się
jeszcze raz...
Teraz
odpowiedz
sobie na
pytanie: Czy
warto hejtować i
co nam to daje?
No właśnie, co
nam to daje?
Czemu ludzie
chcą tacy być?
Tego ja niestety
nie wiem.
Nieważne, ile
osób to
przeczyta. Czy
jedna, czy dwie,
może dziesięć,

a może nikt.
Chcę tylko,
żeby ktoś, kto
jest ofiarą
zachowań
opisanych
powyżej, jak
najszybciej
poprosił o
pomoc, bo
nawet jeśli
jeszcze nad
tym panuje i
wydaje mu się,
że nie jest tak
źle, to z
czasem, nawet
z dnia na dzień,
jego życie może
się gwałtownie
zmienić i już
sam nie da
rady, a
szczególnie w
takiej sytuacji
nie można
podejmować
pochopnych
decyzji. Proszę,
zanim coś
powiesz,
skrzywdzisz
kogoś, albo coś
napiszesz....
Pomyśl...
Amelia Spieć

... AS
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 Nietypowa lekcja z gliną w roli głównej.

Szczęśliwi i brudni

Autorką
scenariusza jest
J.K.Rowling ,
która napisała
już siedem
książek o
Harrym
Potterze. W 
2001 wydała
ona pierwsze
wydanie książek
pod tytułem
„Fantastyczne
Zwierzęta i jak je
znaleźć”. Akcja
filmu rozgrywa
się w Nowym
Jorku, Londynie,
ale większość
akcji rozgrywa
się w Paryżu w
1927 roku.
Głównym
bohaterem jest
Newton
Skamander,
który ma za

zadanie
odnaleźć
tajemniczą
osobę, którą
poszukuje zły
czarodziej, żeby
zapanować nad
światem. Ten
film jest
kontynuacją
pierwszej części
z tej serii. Byłem
bardzo
podekscytowany,
że zobaczę
dalsze przygody
Newtan'a
Skamander'a.
Pod koniec filmu
dowiedziałem
się, że
tajemniczy
bohater jest z
rodzimy Albusa
Dumbledora.
Ten fakt jest
zaskakująco

interesujący,
ponieważ
wiadomo jest,
że Albus miał
tylko jednego
brata, a był nim
Aberform
Dumbledore.
Moim zdaniem
ten film jest
bardzo
interesujący dla
osób, które lubią
przygody i
magiczny świat
Newtan'a
Skamander'a.

Janusz
Andrzejewski

Miesiąc temu byłem z kolegami na filmie…

 „Fantastyczne Zwierzęta i jak je
znaleźć: Zbrodnie Grindelwalda”

Ostatnio klasa
6b wybrała się
na zajęcia
ceramiczne do
MDK'u.
Na początku
obejrzeliśmy
wystawę, którą
wykonali
uczniowie
innych szkół.
Tematy były
różne - na
przykład szopki
bożonarodzeniowe,
anioły, okna,
choinki

i Mikołaje.
Każdy z nas
mógł  podejść i
oglądać rzeźby.
Później
poszliśmy do
pracowni i tam
pani pokazała
nam, jak
wykonać
przestrzenne
lampiony z gliny.
Wytłumaczyła
nam proces
tworzenia i jak
zachowywać się
z gliną. Po

ukończeniu
naszych prac
pokazaliśmy je
pani. Wtedy
prowadząca
wybrała sześć
najładniejszych.
Każdy wyszedł
z zajęć z
nowymi
doświadczeniami
i wiedzą na
temat sztuki.

Emilia Łagun i
Amelia Ekiert

Recenzja EŁ
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