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Nie jestem wirusem…

Restauracja

  Rozprzestrzeniającą się epidemia koronawirusa z Wuhan rozsiewa strach i panikę na całym świecie. Wirus
jest trudno wykrywalny, ze względu na jego okres rozwoju
(2 do 14 dni), a lekarstwa na niego póki co brak. Ludzie próbują bronić się na wszelkie sposoby, które często
przechodzą w skrajność. Nie ogranicza się to tylko do nadmiernego mycia rąk, unikania miejsc publicznych
czy noszenia maseczek. Ludzie, by chronić się przed „żółtym wirusem” dopuszczają się aktów rasizmu i
agresji wobec Azjatów.
Zważywszy na to, jak liczna jest populacja Azji, jej mieszkańców możemy spotkać wszędzie, a jako że
epidemia koronawirusa rozpoczęła się w Chinach, ludzie nie baczą na to, czy ktoś miał kontakt z wirusem,
tylko od razu atakują. Tak więc rozpoczęła się międzynarodowa dyskryminacja Azjatów.
  Włochy, najpopularniejszy kierunek chińskich turystów, kraj w którym mieszka około 360 tysięcy Azjatów,
stały się europejskim centrum epidemii COVID-19. Wszystko zaczęło się od małżeństwa turystów z Wuhan,
oraz 30-to letniego Włocha, który wrócił z Chin. Strach obnaża w ludziach najgorsze cechy. Swoją ignorancją
postarał pochwalić się między innymi Roberto Giuliani, dyrektor Santa Cecilia Conservatory, jednej z
najstarszych oper na świecie. Poprosił uczniów z Korei, Japonii i Chin, o nieprzychodzenie na zajęcia do
czasu, aż nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak infekcji. Natomiast właściciel
jednej z Rzymskiej kawiarni wywiesił kartkę na witrynie  prosząc Azjatów o niewchodzenie do lokalu.

Google grafika
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  Chińczyków mieszkających w Niemczech również nie ominął rasizm. Dnia 1 stycznia 2020 roku, 23-letni
obywatel Chin zgłosił w Chińskiej Ambasadzie w Berlinie pobicie przez dwóch nieznanych mu napastników,
incydent przez Berlińską policję zakwalifikowany został jako „ksenofobiczny”.
  Chińska studentka mieszkająca w Berlinie otrzymała od właścicielki wynajmowanej przez niej mieszkania,
niemieckiej aktorki Gabrielle Sharnitzky, dwutygodniowy termin wymówienia umowy najmu po tym, jak
studentka poinformowała ją o swoim zamiarze odwiedzenia Chin w styczniu. Do wycieczki nigdy nie doszło,
ale mimo to Chinka została eksmitowana. Aktorka tłumacząc się mówiąc: „Musiałam się bronić przed
możliwym zarażeniem przez osobę wracającą z miejsca , w którym panuje wirus”.
  W Wielkiej Brytanii rasizm również dosięgnął Azjatów.W Sheffield doktorant został zaatakowany słownie i
fizycznie na ulicy za noszenie maseczki na twarzy, a w Leicestershire dwóch studentów - mylnie wziętych za
Chińczyków - obrzucono jajkami. Słyszy się również wiele skarg na rasistowskie incydenty z udziałem dzieci
w szkołach w całym regionie. W krajach azjatyckich noszenie maseczki na twarzy, w celu ochrony przed
zanieczyszczeniem powietrza i chorobami jest czymś normalnym, ale w Wielkiej Brytanii łatwo może się stać
przyczyną rasistowskich ataków. Przemoc występuje także w małych miastach w niewielkim Edale.
Pracownica z fundacji charytatywnej usłyszała, jak jedna z pasażerek zabrania wejścia do pociągu grupie o
azjatyckich rysach twarzy.
  Wyżej wymienione sytuacje pokazują co strach może zrobić z ludźmi, wyzwala w nas nasze najgorsze
cechy. Udowadniają, że dla naszego rzekomego dobra zrobimy wszystko nie zważając na krzywdę innych.
Przede wszystkim powinniśmy podejść do tej sytuacji na spokojnie i stosować się do zaleceń rządu oraz
WHO (World Health Organization). Bądźmy dla siebie w tym czasie wyrozumiali oraz dbajmy o swoje
bezpieczeństwo i zdrowie, które dla każdego z nas jest tak samo ważne niezależnie od pochodzenia. 
                                                                                                     
 Piotr Wilk i
Kamil Gościniak

epidemia w Chinach wyborcza.pl
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Szkoła i religia – szczęśliwy związek?

  Cieszę się, że mogę napisać mój pierwszy felieton
dla naszych Czytelników o sprawie wywołującej
wiele dyskusji, na temat uczęszczania młodzieży
na lekcje religii.  Z roku na rok maleje
zainteresowanie młodzieży chodzeniem do
kościoła, wiarą i samymi lekcjami religii.
Moglibyśmy pokusić się o pytanie: dlaczego młodzi
ludzie przestają wierzyć w Boga? Jednak czy to
naprawdę chodzi o wiarę, czy może o sposób, w
jaki kościół zachęca młodzież do brania udziału w
jego życiu?
  Według mnie wielu księży i katechetów trzyma się
sztywnych ram programu edukacji, nie dając
uczniom możliwości wyrażania własnych poglądów
i opinii. Lekcje religii w wielu szkołach przebiegają
w sposób bardzo monotonny, nieciekawy i często
zajęcia te nie mają nic wspólnego z umacnianiem
naszej wiary, dlatego niektórzy czują przymus
uczestnictwa  w nich. Kolejny powód opuszczania
katechezy przez młodzież, to system oceniania.
Ocena wskazuje jaki poziom wiedzy ma uczeń, ale
czy w przypadku religii? Czy możemy ocenić
poziom wiary? Zostawię te pytania bez odpowiedzi
naszym czytelnikom… Młodzi ludzie, mimo biegu
nowoczesnego życia, chcą być wciąż częścią
społeczności kościoła. Jedno jest pewne: czas na
zmiany! Pora na małą rewolucje, którą musimy
zacząć od nas samych. Musimy rozpocząć dialog
między naszymi katechetami, księżmi i
nauczycielami. Prowadzić otwarte dialogi, które
ulepszą i pogłębią naszą wiarę. Pamiętajcie, każda
najmniejsza zmiana zaczyna się od nas samych.

„ Boże mój, Boże mój, czemuś mnie
opuścił?” 
(Mt 27:46) 

Od kilku lat młodzież coraz częściej rezygnuje z
lekcji religii.Postanowiłyśmy sprawdzić, jak
uczniowie podchodzą do tego problemu w naszej
szkole. Przeprowadzona ankieta pokazała, że
znaczna większość uczniów nie uczęszcza na
lekcje religii. Powody okazały się być bardzo do
siebie zbliżone.
  Duża część ankietowanych jest zmuszana do
uczęszczania na katechezę przez rodziców, choć
ich stosunek do wiary bywa całkiem inny. Uważają,
że świat się zmienia i mają prawo decydować o
sobie, a nie poddawać się odgórnie narzuconemu
wychowaniu w wierze katolickiej.
  Na pytanie, dlaczego nie uczęszczasz na lekcje
religii, uczniowie odpowiedzieli, że nie odpowiada
im sposób przeprowadzania lekcji oraz stosunek
księdza do uczniów. Ankietowani sądzą, iż
większość księży zbywa młodzież unikając
odpowiedzi na trudne pytania.
  Naturalne jest to, że każdy człowiek ma inne
zdanie na dany temat. Jedni będą uważać, że jest
to marnotrawstwo czasu, a drudzy będą chętnie
brać udział w szkolnej katechezie. Wiele zależy od
księży prowadzących. Jedni są otwarci na młodzież
i ich problemy oraz wątpliwości dotyczące wiary.
Drudzy, wprowadzając sztywne zasady, zbywają i
zniechęcają młodego człowieka do uczestnictwa w
lekcjach religii.
  Ankietowani sądzą, że szkoła nie powinna być w
żaden sposób powiązana z wiarą, gdyż religia jako
pewien system wierzeń jest dobry, ale jako
przedmiot w szkole, zdecydowanie powinna zostać
zreformowana,ze względu na to, że ten sam
materiał jest powtarzany nam od najmłodszych lat.
  Mimo, że młodzież nie jest zainteresowana
lekcjami religii, to wiara jednak jest ważna w ich
życiu. Nadal pozostają wierni swoim poglądom i nie
zniechęcają się pomimo tego, że zajęcia ich
zdaniem są różnie prowadzane. 
 
Karolina Mugaj
Roksana Wójcik
Dorota Weresa

Zakonnica deon.pl
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Pożar, który wstrząsnął całym światem

  Australia to jeden z największych krajów świata,
na którym występuje wiele zwierząt, które
spotykane są  tylko tam. 83% ssaków, 89% gadów,
90% ryb i 93% płazów żyjących w Australii to
endemity, czyli organizmy żywe, żyjące na
ograniczonym obszarze. Ssaki reprezentowane są
przez kolczatkę i dziobaka, które należą do
stekowców. Inne to torbacze czyli: kangury, koale,
wombaty, krety workowate i wiewiórki workowate.
Rzadkie gatunki ptaków  żyjące wyłącznie w
Australii to: emu i kazuary. Wśród latających
wyróżniają się: papugi, czarne łabędzie, ptaki
rajskie i kukabury. Z gadów należy wymienić żyjące
na północy krokodyle, żółwie, liczne gatunki
jadowitych węży oraz ciekawych przedstawicieli
jaszczurek, zwłaszcza agamę kołnierzastą; z ryb -
barramudę. Jeśli chodzi o roślinność, występują
tutaj lasy równikowe, w których rosną  najbardziej
charakterystyczne drzewa australijskie -
eukaliptusy oraz drzewiaste paprocie: liany, palmy,
araukarie i bambusy. Idąc dalej mamy sawannę, w
której występują trawy oraz pojedynczo
występujące eukaliptusy, „drzewa  butelkowe”,
drzewa trawiaste. Najbardziej charakterystyczną
dla Australii formacją roślinną są gęste suchorośla,
złożone z krzaczastych eukaliptusów, kazuaryn i
akacji. 

Pożary

Wiele źródeł podaje swoje wersje wydarzeń. W
połowie grudnia 2019 roku NASA udostępniła
wyniki analiz, z których wynika, że od 1 sierpnia
pożary buszu w Queesland i Nowej Południowej
Walii spowodowały emisję do atmosfery 250 mln
ton dwutlenku węgla. 12 listopada 2019 roku
Władzę Nowej Południowej Wali ogłosiły
„katastroficzne ” zagrożenie pożarowe. Pożary
zniszczyły ponad 3 mln hektarów terenów, a już 
2 stycznia 2020 roku poinformowali nas o  148
pożarach. Pożary buszu w Australii nie są nowym
zjawiskiem, można powiedzieć, że pożary były od
zawsze, ale nie na taką  skalę . 2019 r.  był
najgorętszym i najbardziej suchym rokiem dla
Australii, odkąd prowadzi się pomiary. Obfitował w
rekordy ciepła i przyniósł sześć najgorętszych dni z
rzędu (z temperaturą 41,9°C odnotowaną 18
grudnia). Niestety, Uniwersytet w Australii szacuje,
że w pożarach  mogło zginąć nawet miliard
zwierząt. W sumie pożary zniszczyły ponad 100
tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni
kraju; w ich wyniku śmierć poniosły co najmniej 33
osoby. Wskutek tego - jak pisze AFP -
bezprecedensowego kryzysu - spłonęło ponad
2500 domów.
  Jednak zacznijmy od momentu, kiedy to wszystko
się zaczęło i co tak naprawdę spowodowało, że
australijski krajobraz zamienił się  w piekło?
Niewątpliwie pożar ten jest zaliczamy do jednego z
większych w historii Australii. Wielu ludzi, w tym
strażaków, uważa, że aktualna sytuacja w Australii
to wynik ocieplenia klimatu. Jest goręcej i bardzo
sucho, więc płoną większe obszary. Polska
Wikipedia podaje skutki antropogeniczne takie jak:
podpalenia i wypalanie traw oraz przyrodnicze, do
których możemy zaliczyć ukształtowanie terenu,
czynniki pogodowe i łatwopalną roślinność np.:
eukaliptus, który zawiera olejki eteryczne. 
Metrolodzy nie mają wątpliwość, że pożary buszu i
lasu spowodowane są właśnie rekordowo suchym i
gorącym latem.

s.france24
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  Australia jednak nie została bez pomocy. Gwiazdy
z całego świata również  ruszyły na pomoc,
wykorzystując swoją popularność i zaangażowali
rzesze ludzi do wpłacenia swojej cegiełki na
pomoc. Jedną z największych zbiórek na świecie
zorganizował Facebook, któremu udało się
zaangażować około 1 mln 278 tyś 432 osób, które
w sumie w przeliczeniu w złotówkach wpłaciły 130
mln 746 tyś 417 zł.. W sieci pojawił się również
specjalny hasztag #AuthorsForFires, pod którym
artyści z całego świata wystawili swoje prace na
sprzedaż. Dochód z internetowych aukcji, w którą
zaangażowały się setki ilustratorów, pisarzy i
muzyków, został przekazany na rzecz australijskich
strażaków. Jednymi z wielu Polaków, którym udało
się uzbierać ogromną kwotę pieniężną byli Marita i
Daniel Majewscy. Dzięki swojej Fundacji Unicorn
uzbierali w 4 dni 600 tyś złotych. Wśród znanych
nazwisk znalazły się między innymi: Pink, Selena
Gomez, Leonardo DiCaprio, czy Kylie Jenner,
którzy przekazali ogromne sumy na rzecz
zwalczania żywiołu. Polscy artyści nie pozostali
obojętni na sytuację w Australii. Apel o pomoc
wystosowały m.in.: Maja Ostaszewska, Małgorzata
Rozenek, Anja Rubik, Edyta Górniak, Małgorzata
Majdan-Rozenek, którzy, dzięki swojej
rozpoznawalności, namawiali ludzi do modlitwy za
Australię oraz o wpłacenia nawet najmniejszych
datków. My też możemy pomóc  wpłacając
pieniądze na fundacje. Nie bądźmy obojętni na zło
,które dzieje się na świecie. Pomagajmy bo dobro
zawsze do nas powraca.
                            
 Zuzanna Semik
 Kinga Grajdek
 Michał Buchta

Pożary

Pożary Miś koala

Kangur

www.rmf24.pl

i.iplsc.com wiadomosci.radiozet.pl

zwierzaki.trojmiasto.pl
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Sylwestrowa telewizja, czyli
muzyczne Polaków wybory 

Cztery miesiące  temu, obchodziliśmy hucznie
Sylwestra i zarazem Nowy Rok. Sylwester jest
chyba najbardziej lubianym świętem obchodzonym
przez Polaków. Co roku trwa walka między
stacjami telewizyjnymi o zachęcenie tłumu widzów
przed telewizorami. W tym roku nie mogło być
inaczej. Oglądając Sylwestra na TVP2, TVN i na
Polsacie zauważyłam, że każda stacja miała inny
pomysł na przyciągnięcie widzów. Sylwester
Marzeń z Dwójką odbył się w Zakopanem, gdzie
zdecydowanie postawiono na disco polo. Występ
dał tam nam wszystkim znany m.in. Zenek
Martyniuk czy zespół Weekend. TVP2 przyciągnął
przed telewizory około 5 mln ludzi. To imponujący
wynik. Z kolei Polsat, gdzie Sylwestrowa Moc
Przebojów odbyła się na Stadionie Śląskim w
Chorzowie, postawił na mieszankę polskich i
zagranicznych gwiazd m.in. Cleo czy La Bouche. Z
wynikiem około 2,19 mln, gorszym od TVP2 ląduje
na zasłużonym drugim miejscu.
Ostatnia zabawa miała miejsce w Warszawie na
Placu Bankowym, gdzie stacjonował TVN. Postawił
on na oryginalny pomysł, gdyż postawił tylko na
polskich wykonawców m.in. na Edytę Górniak oraz
Baranovskiego. Porównując wyniki, gdzie
Warszawa miała około 1,44 mln, telewizja ta nie
przyciągnęła zbyt wielu widzów. Jak można
zauważyć Polacy w Sylwestra stawiają na zabawę
oraz na muzykę przy której można dobrze się
bawić. Bez wątpienia większość ludzi wybiera disco
polo oraz zagranicznych wykonawców. 
Teraz przedstawiam Wam relację kolegi Cypriana,
który miał okazję uczestniczyć w jednej z imprez.

Sylwester z TVN

  W nocy z 31 grudnia 2019 na 1 stycznia 2020
roku, mogłem uczestniczyć w imprezie
"Sylwestrowa Moc Przebojów z Polsatem". Będąc
naocznym świadkiem tego wydarzenia, byłem w
stanie porównać tegoroczną zabawę z
ubiegłoroczną. Zasadniczą różnicą było
wpuszczanie widzów zarówno na płytę, jak i
trybuny stadionu od razu, po otwarciu bram
wejściowych, gdyż w roku ubiegłym uczestnicy
wydarzenia byli wpuszczani na trybuny stadionu
dopiero po zapełnieniu jego płyty, by liczba osób
zrobiła w telewizji większe wrażenie. Z pełnym
przekonaniem stwierdzam, iż tegoroczna zabawa
Sylwestrowa była znacznie lepsza, niż rok temu.
Zapewne główną tego przyczyną było znakomity
dobór artystów z Polski i zza granicy przez
telewizję Polsat. Ludzie tańczyli nieustannie od
rozpoczęcia transmisji na żywo, aż do białego rana.
Szampańską zabawę zapewnili min. grupa Daj To
Głośniej, wykonując utwór pt. "Mama Ostrzegała"
czy niezawodny Ronnie Ferrari, na którego występ
zjechali się ludzie z całej Polski, aby usłyszeć jego
wielki przebój "Ona By Tak Chciała". Największymi
gwiazdami zza granicy byli min. Reprezentant
Czech z Eurowizji 2018 Mikolas Josef, Captain
Jack, grupa La Bouche, oraz znany na całym
świecie DJ Bobo, który rozgrzał cały Stadion Ślaski
swoim wielkim hitem "Chihuahua". Tuż po
przywitaniu Nowego Roku, mogliśmy się
zachwycać Michałem Szpakiem, który brawurowo
wykonał piosenkę "I Will Always Love You" z
repertuaru Whitney Houston. Niewątpliwie Polsat
postawił sobie poprzeczkę bardzo wysoko i trudno
będzie pobić poziom tegorocznej imprezy w
przyszłych latach.

Cyprian Radomski
Martyna Olczak

www.eska.pl



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 5 04/2020 | Strona 8  
www.juniormedia.plDzień dobry Batory

Te same, a jednak inne Długi nos Putina

 Produkty tworzone na niemieckim rynku mają
zupełnie inny skład, niż te same produkty w Polsce.
Choć w powszechnej opinii to przekonanie
panowało od dawna, to teraz jest na to dowód.
  Produkty spożywcze tych samych marek
trafiające na rynek niemiecki i polski różnią się
jakościowo. W niektórych przypadkach znacznie.
UOKiK opublikował wyniki badań w tym zakresie.
Testy porównujące jakość produktów oferowanych
w Polsce i na Zachodzie Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przeprowadził po raz
pierwszy. Ich wyniki nie napawają optymizmem - do
naszych sklepów często trafiają produkty o
gorszym składzie.
Z analiz Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z lat 2017 – 2018 wynika, że
niektóre produkty tych samych marek znacząco
różnią się gramaturą oraz jakością. W teście
zostały ze sobą porównane 64 pary artykułów
spożywczych. Stosunkowo dużą różnicę między
produktami oferowanymi konsumentom w Polsce
oraz tymi które są oferowane konsumentom w
Niemczech wykryto w 12,5% porównywanych.
Przykładowo chipsy paprykowe Crunchips w
polskich sklepach mają o 25g mniej chipsów przy
identycznym opakowaniu. Ponadto są smażone na
oleju palmowym, mają wyższą zawartość tłuszczu
oraz zawierają glutaminian monosodowy.
Niemieckie chipsy są smażone na oleju
słonecznikowym bez wzmacniacza smaku. Serek
almette z ziołami- polski twaróg, zawiera
odtłuszczona mleko w proszku, cebulę, sól,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, czosnek,
naturalne aromaty. Niemiecki serek
wyprodukowany jest z twarogu, ziół, cebuli,
czosnku i soli. Czekolada Milka z orzechami w
Polsce ma o wiele mniej orzechów niż ta w
niemieckich sklepach.
Uważamy, że nie powinno być różnic w składach
produktów, ponieważ jest to lekceważenie
konsumentów Unii Europejskiej.
   
Martyna Duda
Aleksandra Kudła
Martyna Duda
   Źródła: www.dziennikbałtycki.pl
                www.innpoland.pl

  Przed świętami prezydent Rosji Władimir Putin
skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu
Europejskiego, która wskazywała Niemcy i ZSSR
jako winnych wybuchu II wojny światowej. Oznajmił
również, że pakt o nieagresji Ribbentrop-Mołotow
nie miał wpływu na wybuch wojny. "Łajdak,
antysemicka świnia, inaczej powiedzieć się nie da.
W pełni solidaryzował się on z Hitlerem w jego
antysemickim nastawieniu i, co więcej, obiecywał
wystawić mu w Warszawie pomnik za
niegodziwości wobec narodu żydowskiego" – tak
prezydent Rosji nazwał przedwojennego polskiego
ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego. W
odpowiedzi na te kłamstwa premier Mateusz
Morawiecki wystosował oświadczenie, w którym
podkreśla, że Putin nie po raz pierwszy nie mówi
prawdy na temat Polski. "Prezydent Putin
wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to
w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji,
gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową
presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję
nie na historycznej, a na jak najbardziej
współczesnej scenie geopolitycznej" . Premier
podkreślił, że nie ma zgody na mylenie katów z
ofiarami.
  Dlaczego Putin zaatakował właśnie teraz? Ma w
tym polityczny cel. „Atakując Polskę osłabia jej
pozycję, a przede wszystkim wolę poszczególnych
państw, aby bronić interesów Polski”mówił poseł
Paweł Zalewski.Putin chce tworzyć na nowo
historię, przy czym wmieszać i oskarżyć Polskę o
wybuch II wojny światowej. Najwyższy
przedstawiciel władzy Rosji oczekiwał innego biegu
wydarzeń, ponieważ dzięki tym skandalicznym
słowom wszyscy poznają znaczenie paktu
Ribbentrop-Mołotow, ponadto świat lepiej pozna
również historię parady sowiecko-niemieckiej w
Brześciu.
              
Joanna Szewczuk
Katarzyna Literska
 
                 Źródła:
                 fakt.pl
                 niezależna.pl
                 tvp.info.pl

http://www.xn--dziennikbatycki-8sc.pl/
http://www.innpoland.pl/
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Żydzi, którzy przeżyli

  Holokaustos – „całopalenie, ofiara całopalna”,
Shoah, Szoa – ludobójstwo około 6 milionów
europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny
światowej przez III Rzeszę Niemiecką i wspierane
w różnym stopniu przez uzależnione od niej
państwa sojusznicze. Tyle definicja.
  Niemcy założyli obóz Aushwitz w 1940 r. Birkenau
powstał dwa lata później. Zgładzonych zostało tam
 11 mln ludzi, głownie Żydów, ale też  Polaków,
Romów i osób innej narodowości.
27 stycznia 2020 r. w Muzeum Auschwitz –
Birkenau miały miejsce obchody 75 rocznicy
wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Najważniejszymi gośćmi byli dawni więźniowie
obozu Auschwitz.
„Mamy straszne przeczucie, gdyż wiem”  - takie
motto towarzyszyło tegorocznym obchodom
rocznicowym.  Podczas uroczystości obecni byli
przedstawiciele 50 krajów. Polskiej delegacji
przewodniczył prezydent Andrzej Duda. Rano
zostały złożone kwiaty przy bloku 11 byłego obozu
Auschwitz. Część główna rozpoczęła się o godzinie
15.00 przed Brama Śmierci, Później został oddany
hołd ofiarom przy pomniku  Birkenau.

Anna Holecko
 
Ten, który miał zaszczyt

   28.01.2020 odbył się Bieg Pamięci ze
Światełkiem Pokoju. Głównymi uczestnikami biegu
były delegacje uczniów ze szkół średnich. Z tego
powodu, mam przyjemność przeprowadzić
rozmowę z przedstawicielem Chorzowskiej Tesli,
Marcinem Klinkiem.
KLAUDIA PANKOWSKA : Witam, pierwsze
pytanie, na które chciałabym, abyś udzielił
odpowiedzi. Na jakiej trasie odbył się bieg i kto brał
udział w tej uroczystości?
MARCIN KLINK : Bieg rozpoczął się przy słynnej
ścianie śmierci w byłym obozie

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, tam podano
nam Światełko Pokoju. Płomień towarzyszył nam
od Oświęcimia, po wszystkie punkty, gdzie były
cmentarze, tabliczki, pomniki, pobojowiska, rowy
(upamiętniające Marsz Śmierci), aż po Gliwice,
czyli na trasie jednego z dwóch Marszów Śmierci.
 W biegu udział brali uczniowie szkół średnich,
biegacze policjanci oraz maratończycy. Bieg miał
charakter sztafetowy,
KP: W jakim celu odbył się Bieg Pamięci?
MK: W celu zachowania Pamięci przez młodych o
całym miejscu i jego historii. Oraz o punktach na
mapie, o których się nie mówi.
KP: Możesz przybliżyć nam symbol Światełka
Pokoju?
MK: Sam płomień został zachowany z dnia
poprzedniego, gdzie pod patronatem prezydenta
Andrzeja Dudy świętowano wyzwolenie Auschwitz.
Symbol pokoju, który towarzyszył nam od początku
trasy, aż po jej koniec.
KP: Jak podobała Ci się ta uroczystość i czy był to
dla Ciebie zaszczyt podziwiać osobistości
świętujące rocznice?
MK: Bardzo mi się podobało. Organizacja biegu
dopięta była na ostatni guzik. Punktem, który
wspominam najlepiej był to poczęstunek w Borowej
Wsi. A co do osobistości, to były tam osoby
bezpośrednio powiązane z Holokaustem. Był tam
np. mężczyzna urodzony w obozie
koncentracyjnym i był to dla mnie zaszczyt stać
obok takiej osoby. Co ciekawe musnął mnie
rękawem, jak przechodziłem obok niego. Najlepsze
w tym wszystkim jest to, że młodzież angażuje się
jeszcze w takie wydarzenia, co dla wielu dorosłych
może być szokiem.
KP: Dziękuje bardzo za rozmowę .
Marsz śmierci przyjęto jako wymarsz więźniów lub
jeńców pod groźbą natychmiastowej śmierci
zmuszanych do pieszego przemieszczania się bez
zapewnienia im odpowiedniego zaopatrzenia, w
warunkach skutkujących dużą śmiertelnością.
              
 Klaudia Pankowska
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 Protest w sprawie prawdy

 23 stycznia 2020 r. w Jerozolimie odbyło się Światowe Forum Holokaustu w ramach obchodów 75. rocznicy
wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.
  Prezydent Andrzej Duda odmówił udziału w uroczystościach ze względu na to, że organizatorzy nie
przewidzieli jego przemówienia. Głowa państwa swoją decyzję określa jako protest przeciwko
niesprawiedliwości historycznej. Andrzej Duda uznał za absurdalną, sytuację w której głos mógł zabrać
prezydent Rosji, który jeszcze w grudniu oskarżał Polskę o przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej,
a także prezydenci Francji, Niemiec, wiceprezydent USA oraz następca brytyjskiego tronu książę Karol.
  Prezydent Rzeczpospolitej zapytany o to, co chciał powiedzieć na wydarzeniu odpowiedział, że prawdę.
„Chciałem oddać hołd tym, którzy zginęli, przede wszystkim mówiąc o tym, że spośród sześciu mln Żydów,
którzy zginęli w Holokauście zamordowani przez Niemcy hitlerowskie, trzy mln to byli polscy obywatele”.
  Jednakże w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau, prezydent wystosował list, który ukazał się w niemieckim dzienniku „Die Welt”, francuskim „Le
Figaro” oraz w amerykańskiej gazecie „Washington Post”. Andrzej Duda wezwał w swoim liście do tego,
żeby pamięć o Zagładzie nigdy nie umarła. „Prawda o Holokauście nie może umrzeć. Nie wolno jej
zniekształcać i instrumentalizować dla jakichkolwiek motywów.”
  Szef dyplomacji podkreślał, że najważniejsze uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu, których jest
gospodarzem odbywać się będą 27 stycznia w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Na
uroczystościach obecnych było ponad 200 Ocalałych, a także liczne delegacje państwowe oraz
przedstawiciele organizacji międzynarodowych.
        Źródła: TVP INFO, TVN24, NEWSWEEK, WP
        Paulina Sewera, Agnieszka Jurczok
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KONFLIKT AKTUALNIE ZNANY
NA CAŁYM ŚWIECIE

Konflikt

W nocy z wtorku na środę Korpus Strażników
Rewolucji Islamskiej wystrzelił kilkanaście rakiet w
stronę dwóch baz w Iraku, w których stacjonują
Amerykanie.  W 1953 r. służby Wielkiej Brytanii i
USA obaliły irański rząd, by utrzymać dostęp do
jego ropy. Wkrótce szach Mohammad Reza
Pahlawi de facto stał się dyktatorem Iranu i rządził
do rewolucji w 1979 r. Zachód go wspierał w
zamian za prawa do ropy, kontrakty i sojusz
przeciw ZSRR. USA miały prawo do eksploatacji
40% irańskich złóż ropy, które są czwartymi
największymi na świecie. Iran był drugim obok
Turcji sojusznikiem USA w regionie. Sytuacja
zmieniła się po rewolucji islamskiej. Zachód stracił
dostęp do irańskiej ropy, a w propagandzie nowych
władz stał się wrogiem. W listopadzie 1979 r.
doszło do kryzysu. Studenci weszli do ambasady
USA w Teheranie i wzięli zakładników.
Wypuszczono ich dopiero w 1981r. a USA i Iran nie
wznowiły do dziś relacji dyplomatycznych. Po
wrześniu 2001r. prezydent USA zaliczył Iran do
,,Osi zła”, czyli państw wspierających terroryzm. Na
niedługi okres konflikt między państwami ucichł.
  Prezydent Iranu Hassan Rouhani, przyjmując
austriackiego ministra spraw zagranicznych
Alexandra Schallenberga, porównał nakładanie
sankcji przez Stany Zjednoczone wobec Teheranu
do epidemii koronawirusa. „Sankcje amerykańskie
są jak koronawirus, jest więcej strachu niż
wymagałaby rzeczywistość”. Powiedział Hassan
Rouhani Prezydent Iranu. Lecz napięcie miedzy
dwoma państwami znowu rośnie.   W środę
(11.03.2020) doszło do uderzenia co najmniej 15
rakiet w bazę Tadżi na północ od Bagdadu. W jego
wyniku zginęło trzech żołnierzy, - dwóch z USA i
jeden z Wielkiej Brytanii,  a ponad 10 osób zostało
rannych. Wśród nich był również polski żołnierz.
Jak zapewnia MON, jego życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo. Amerykańskie lotnictwo
wysłało odwetowy atak w nocy z czwartku na
piątek na bazy irackich bojowników wspieranych
przez Iran. Na chwile obecna nie ma informacji o
rannych.

  Operacja miała kryptonim "męczennik Sulejmani" i
była odwetem za zabicie przez USA gen. Kasema
Sulejmaniego, dowódcy brygady al-Kuds, jednej z
najbardziej wpływowych postaci na irańskiej scenie
politycznej. Do ataku doszło kilka godzin po
pogrzebie generała w jego rodzinnym mieście w
Iranie. Premier Iraku poinformował, że tuż po
północy, 8 stycznia, otrzymał informację z
Teheranu, że "odpowiedź na zabicie gen.
Sulejmaniego wkrótce się rozpocznie". Dodał, że
Teheran poinformował go, iż zaatakowane zostaną
jedynie miejsca, w których stacjonują żołnierze
USA - nie ujawnił jednak dokładnych celów ataku.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł
USA i jego regionalnych sojuszników przed
odpowiedzią na atak rakietowy w Iraku.
"Ostrzegamy sojuszników USA, którzy
udostępniają bazy terrorystycznej armii, że każde
terytorium, z którego zostanie przeprowadzony
agresywny atak na Iran, zostanie zaatakowane".
  Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
poinformował, że żaden z polskich żołnierzy
stacjonujących w Iraku nie ucierpiał w wyniku
ataku. Żaden z polskich żołnierzy w Iraku nie
ucierpiał po atakach rakietowych na bazy Al Asad i
Irbil. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowódcą
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

       
Igor Rak
 Jakub Noparlik
 Dominik Chrobot
       
Źródła:  www.rp.pl
             www.o2.p
             www.onet.pl

www.rp.pl
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Szkoła życia (?), czyli o czym
zapomina edukacja.”

Dla większości z nas szkoła jest miejscem, w
którym spędzamy znaczną część swoich
nastoletnich lat, czyli okresu, w którym uczymy się 
funkcjonować w społeczeństwie, w różnych
warunkach i środowiskach. W tym czasie dopiero
poznajemy samego siebie, często pierwszy raz
zmagając się z poważniejszymi problemami i
porażkami, które nigdy dotąd nie miały miejsca.
Szkoła staje się zatem naszym „drugim domem” ze
względu na ilość spędzanego tam czasu. Można by
myśleć, że tak długi okres czasu uczy nas, jak
radzić sobie w życiu, ale zastanówmy się, jak jest
naprawdę?
  Szkoła nierzadko przysparza nam wiele stresu,
ale czy uczy nas jak sobie z nim radzić? Z mojego
doświadczenia w prawdziwym, pozaszkolnym życiu
często mamy problem z radzeniem sobie w
sytuacjach, które są dla nas trudne i stresujące.
Myślę, że powodem jest to, że nikt nie nas tego nie
nauczył lub po prostu nie zostaliśmy na to
odpowiednio przygotowani. Młodość, to także
czas,  w którym powinniśmy rozwijać swoją
kreatywność i twórcze myślenie, a jesteśmy
przyzwyczajeni do nauki pod gotowe schematy i
szablony zadań tylko dlatego, że takie pojawiają się
na egzaminach. Wynika z tego kolejny problem: to,
czy uczymy się dla siebie czy dla oceny, tzw.: zdać
i zapomnieć. Myślę, że coraz rzadziej możemy
spotkać się z tym, że uczniowie uczą się dla
własnej satysfakcji i chęci zdobycia wiedzy w
różnych dziedzinach. Możemy się zatem
zastanawiać, co daje nam to, czego się uczymy?
Wzory, regułki i reakcje chemiczne, które
prawdopodobnie nigdy nie znajdą zastosowania w
naszym dorosłym życiu, przysparzają problemu
niejednej osobie, która preferuje przedmioty
humanistyczne i w takich czuje się znacznie lepiej.

  Myślę, że wad szuka się znacznie łatwiej, ale
oczywiście istnieją też pozytywy, które wynikają z
naszego szkolnego życia. Po pierwsze, szkoła jest
miejscem, w którym zawiązują się pierwsze
przyjaźnie i więzi, często na całe życie. Uczymy się
życia z rówieśnikami i innego patrzenia na świat,
poznając przez to poglądy i przekonania innych.
Nie wiem jak wygląda to w innych szkołach, ale  w
naszej stwarzana jest nam duża przestrzeń do
rozwoju w wielu dziedzinach, np.: artystycznej, do
której na pewno można zaliczyć Festiwal Teatralny,
dający ogromne możliwości wyrażenia siebie. W
szkole uczymy się także współpracy i podziału
obowiązków, poprzez działanie w grupach i
realizowanie różnych projektów.
  Szkoła daje nam możliwość rozwoju w wielu
dziedzinach, a przede wszystkim ich poznania.
Daje nam podstawy budowania relacji i więzi
międzyludzkich. Oczywiście jest w niej wiele
niedociągnięć i rzeczy, które można by zmienić i
których z pewnością nas nie nauczy, takich jak:
płacenie podatków czy radzenie sobie z ciężkimi
życiowymi sytuacjami, na które nie będziemy
przygotowani, ale myślę, że puentą może być to, że
szkoła daje nam pewne podstawy, a to ile z nich
skorzystamy w życiu, zależy od nas samych.
        
 Marcelina Ulczok
 Kaja Szczepanek
 Zuzanna Hanzel

Szkoła zst.lezajsk.pl
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ANIOŁ MA GŁOS SOPRANU, CZYLI WYWIAD ZE
ŚPIEWACZKĄ WIOLETTĄ BIAŁK
(CZ.I)

Wioletta Białk, to jeden z najwybitniejszych
polskich sopranów koloraturowych. Absolwentka z
wyróżnieniem Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale
Wokalno – Aktorskim pod kierunkiem prof. Alicji
Słowakiewicz – Wolańskiej. Była stypendystką
Ministra Kultury oraz Prezydenta Miasta Chorzowa.
Współpracowała z Operą Śląską, Gliwickim
Teatrem Muzycznym, Teatrem Rozrywki.
Współpracowała również z Teatrem Wielkim w
Poznaniu, licznymi filharmoniami, a co za tym idzie,
z wieloma znaczącymi solistami i dyrygentami
polskiego świata muzycznego, m.in. z Grażyną
Brodzińską, Marią Walewską, Marcello Bedonim,
Maciejem Niesiołowskim, Andrzejem Straszyńskim
i Rubenem Silvą. Wioletta Białk jest pedagogiem
śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w
Chorzowie. W 2008 roku otrzymała nagrodę
artystyczną ZŁOTA MASKA za rolę Lucy Harris w
musicalu Jekyll & Hyde w Teatrze Rozrywki oraz
rolę Kitty Aleksandrowny Szczerbackiej w
spektaklu Anna Karenina w Gliwickim Teatrze
Muzycznym

Jak zaczęła się Pani przygoda ze śpiewaniem?

Nie pamiętam początku, bo od kiedy pamiętam to
śpiewam. Rozpoczęłam naukę w Państwowej
Szkole Muzycznej II st. im. Grzegorza Fitelberga w
Chorzowie. Śpiewało mi się samo. Wie to każdy
troszkę uzdolniony muzycznie uczeń, który zawsze
jest wykorzystywany na każdą akademię, bo to
gotowiec, który zawsze wyjdzie i zaśpiewa na
jakikolwiek temat co robiłam z radością chociaż
repertuar nie zawsze był satysfakcjonujący
(śmiech) jeszcze za moich młodzieńczych czasów
kiedy system, gusta i wymagany program był
mocno polityczny. W każdym razie jak już
przybyłam tutaj na wstępne przesłuchanie... mówię
tutaj, bo znajdujemy się w Szkole Muzycznej w sali
204 (śmiech). 

Gdy przybyłam na wstępne przesłuchanie do
jedynej wtedy uczącej prof. Markiewicz –
Grzegorzak, śpiewaczki legendy, bardzo budzącej
respekt. Można było zapomnieć jak się nazywa,
nawet przy mojej osobowości dosyć, może nie
powiedziałabym odważnej, ale takiej starającej się
zachować odważnie (śmiech) w różnych
sytuacjach. No i poszłam, pośpiewałam jako kłębek
nerwów i kiedy Pani prof. powiedziała mi: „No,
dobrze..” to wyszłam załamana, ale potem przyszła
inna Pani prof., która uczyła tutaj gry na
akordeonie, która pomogła mi, żebym w ogóle
mogła przyjść na przesłuchanie, i pyta co
powiedziała Pani prof. Markiewicz – Grzegorzak, to
ja odpowiedziałam załamana, że odpowiedziała
„No, dobrze..” Wytłumaczyła mi, że to cudownie, to
znaczy, że się nadaję skoro Pani Markiewicz
powiedziała no dobrze, a nie: „Co ty mi tu dziecko
zawracasz głowę, wychodź itd.”. Kandydatów na
egzaminach była dwadzieścia kilkoro, została
ósemka, a skończyła dwójka. Tak rozpoczęłam
zmierzanie ku zawodowej drodze, chociaż muszę
przyznać, że jak tu przybyłam, to nie zamierzałam
nigdy w życiu śpiewać klasyki, jako że to mi się
wydawało bardzo dziwne, nie znałam tego tak w
codzienności, nie towarzyszyła mi taka muzyka.
Po czym, kiedy skończyłam wydział wokalny, to się
tak rozkochałam w muzyce klasycznej, że nie
chciałam nic innego śpiewać i bardzo mnie
obrażało, że ktoś chce żebym ja śpiewała piosenkę
albo operetkę. Traktowałam to, jakby mi ktoś dał po
prostu w twarz...takie miałam wtedy pojęcie, także
tak zmieniło się moje nastawienie...., a motywacją
było to, że śpiewanie piosenek, to jest bieżące
śpiewanie tego co teraz się skomponuje...,
oczywiście teraz myślę o tym inaczej, ale wtedy
było to dla mnie podstawową mobilizacją, że mogę
uczestniczyć w historii, że ludzie, których nie
miałam szansy poznać itd. wieki temu napisali coś,
a ja mogę dalej z tym iść. To mi też bardzo
imponowało...żebym stanęła i nic nie zaśpiewała.
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Mam śmieszne historię z koleżanką, przyjaciółką
moją, kiedy ją troszkę zmyliłam zaśpiewawszy inny
tekst, ale czułam, że nie mogę sobie przypomnieć,
ale ja odruchowo zawsze coś śpiewam (śmiech).
Raz była sytuacja w „Zemście Nietoperza”, że
dyrygent zasłonił sobie oczy, żeby mnie w ogóle
nie widzieć, bo go to tak rozśmieszało to, co
zaśpiewałam i tylko kontrolował orkiestrę, bo
wiedział, że jak zacznie się śmiać, to padnie,
zresztą mój kolega solista na scenie unikał mojego
wzroku bardzo skutecznie, kiedy wymyśliłam cztery
frazy arii, bo miałam bardzo trudne wejście arii
Adelii z III aktu, same koloratury. Tak śpiewam,
śpiewam poprzedni fragment i sobie myślę od
czego zaczyna się następny i miałam w pamięci, że
na początku było „Z” i myślę: „ Nie myśl
Wiolka...śpiewałaś to już wiele razy... po prostu
zaśpiewasz.....” Ważne jest żeby nie wpaść w
panikę, bo ciało zaśpiewa, ale moje ciało sobie nie
przypomniało do końca, tylko to „Z” (śmiech) , ale
zaśpiewałam tekst, który za mną chodził, w sensie,
że mi wypominali sens tego tekstu....
Byłem na kilku spektaklach, w których miała Pani
okazję śpiewać, lecz najbardziej zafascynowała
mnie Pani rola w musicalu: „Stańczyk. Musical”.
Gra w nim Pani Zofię Jagiellonkę. 

Co było najtrudniejsze w kreowaniu tej postaci?

Czyżbyś Maćku zmierzał do jednej kwestii
(śmiech), która rzeczywiście była dla mnie
wyzwaniem....powiedz szczerze... o co ci chodzi w
tym pytaniu (śmiech)
Ogólnie o całą.
Jestem zdziwiona, bo akurat ta Zofia Jagiellonka w
Stańczyku to ona tam chadza nie wiadomo po co,
ale to jest kwestia napisania sztuki, dodania ciążeń
dramaturgicznych.
Po prostu nie o nią tam chodzi i siłą rzeczy historia
jest taka, że niby jest. Nie przywiązywała bym się,
ale jeśli dobrze rozumiem twój uśmiech, to
zmierzasz do tego, co było dla mnie
najtrudniejszym wyzwaniem aktorskim typu: użycie
w kolejności trzech przekleństw, o które sama
poprosiłam, żebym mogła to zrobić, będąc osobą
kompletnie nieprzeklinającą w codzienności.

Wioletta Białk

Nie jest to mój środek wyrazu absolutnie.
Pamiętam czas, będąc w twoim wieku i starszą na
studiach, kiedy mnie to obrażało jeżeli ktoś w moim
towarzystwie przeklnął. Nie mogłam w ogóle się
wstrzelić, że w dowcipie można tego użyć. Nie
czułam tego luzu, bardzo mi się to kojarzyło ze
złością, z agresją, z poniżeniem, z
nieszlachetnością, bo język mamy tak bogaty, że
wszystkie emocje można wyrazić bez użycia
przekleństw. Oczywiście z wiekiem dojrzewam i
zaczynam rozumieć te skróty myślowe, jakimi są
czasem te złe słowa i rzeczywiście dużo mnie to
kosztowało przełamanie się, żeby móc to
powiedzieć w sposób czytelny dla widza....cdn

 Maciej Wawrzynek

Maciej Wawrzynek
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