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Jesień to bardzo barwna i kolorowa pora roku. 
Trzeba jednak uważać, bo jak mówi jesienne powiedzenie: "Można dostać z liścia" :) 

I w tym radosnym nastroju zapraszamy do przejrzenia nowego numeru gazetki szkolnej. 
Działają w niej nowi redaktorzy, którzy mają mnóstwo świetnych pomysłów. 

A co u nas znajdziecie? 

Pomysły na jesienne stylizacje.

Kącik Tolerancji

Moja sportowa pasja: Karate 

Trochę kultury ze świata, czyli wiadomości Halloween

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 
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KĄCIK SPORTOWY 

Karate - jest sztuką walki stworzoną przez mieszkańców Okinawy jako metoda samoobrony bez użycia broni.
Dawniej dla tej sztuki używano nazwy te i zapisywano znakiem „ręki”.
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 Tolerancja, pojęcie ostatnio używane do uznawania szacunku różnym odmiennym osobom, persony
używające tego pojęcia często mylą je z szacunkiem, wyrozumieniem czy nawet obojętnością wobec osób
innych niż ‘Typowy Człowiek’. Wczytując się w różne źródła można zauważyć, że pojęcie to może posiadać
wiele znaczeń. Przykładowe informacje jakie istnieją w internecie to:

❝Tolerancja (…) – (cierpliwość, wytrwałość) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i
religią, oznaczający postawę zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów oraz wierzeń z którymi się nie
zgadzamy, jak i praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na
to, aby społeczność do której przynależymy, była różnorodna w aspektach dla nas istotnych.❞
                                                                                                                                                  Źródło – Wikipedia

Czytając definicję podaną w Wikipedii można zauważyć, że rozpowszechniające się uznanie tolerancji jako
szacunku jest w pewien sposób błędne i dla osób do których zwracamy się tym terminem bardzo
uprzedmiotowiające. Mówiąc do kogoś np. „ Toleruję cię” można osobę urazić w dość mocny sposób, tak więc
wnioskujemy; Nie toleruje się człowieka, a jego zachowania.
Według słownika języka polskiego tolerancja w kontekście społecznym jest to:

❝Poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych.❞
                                                                                                                                                     Źródło – PWN.Pl

Zaglądając do encyklopedii języka polskiego, która również należy do PWN można zauważyć, że tolerancja ma
swoje granice, które są ogólnie przyjęte.

❝Tolerancja oznacza rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi. Wyjątkami
są jedynie sytuacje, w których owe postawy zagrażają bezpieczeństwu osób oraz ich mienia (tolerancja
nie rozciąga się więc np. na zabójców, gwałcicieli czy złodziei). Zakres tolerancji jest historycznie
zmienny. (…) Jakkolwiek zasada tolerancji jest współcześnie stosunkowo szeroko uznana i prawnie
zagwarantowana niemal na całym świecie (…).❞
                                                                                                                                                     Źródło – PWN.Pl

Dokładna znajomość tego pojęcia w dzisiejszych czasach jest praktycznie niezbędna, zważając na to,
że rozwój wolności i równości ludzi w ostatnich latach jest priorytetem. 
W kolejnych kącikach tolerancji będziemy opisywali różne grupy społeczne oraz działania jakimi
możemy je wspomóc lub lepiej zrozumieć, a także przedstawiali zebrane informację o tym jak inni
postrzegają tolerancję i czego od niej oczekują.

Grzegorz
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 Moja sportowa pasja: KARATE 

Trochę kultury ze świata, 
czyli wiadomości o Halloween

     HALLOWEENOWE CIEKAWOSTKI

Gdzie i kiedy powstało Halloween?
  Przypuszczalnie Halloween powstało w terenach dzisiejszej Wielkiej Brytanii.

Czemu dynia jest symbolem Halloween ?
  Dynia jest symbolem Halloween, ponieważ zgodnie z legendą żył kiedyś mężczyzna o
imieniu Jack, który za swe skąpstwo po śmierci nie poszedł do nieba. Jednakże w
piekle również go nie chciano przez to, że zadarł z diabłem. Za karę Jack był skazany
na chodzenie po świecie z lampionem do dnia sądu ostatecznego

Skąd wziął się zwyczaj straszenia?
  Zwyczaj straszenia wziął się z tego, że ludzie wierzyli w to, iż w dzień Halloween
zacierają się granicę pomiędzy światem żywych oraz światem umarłych. Z obawy
przed złymi duchami ludzie zaczęli przebierać się w odrażające kostiumy, aby
odstraszać duchy Z tego powodu wymyślono chodzenie po domach i straszenie ludzi.

Karate - jest sztuką walki stworzoną przez
mieszkańców Okinawy jako metoda samoobrony bez
użycia broni. Dawniej dla tej sztuki używano nazwy te
i zapisywano znakiem „ręki”.

W naszej szkole mamy kilu uczniów, którzy trenują
karate i osiągają sukcesy w tej dziedzinie, m.in. jest
nią Adrianna Meller z klasy 7a. 

Nr 1 w roku szkolnym 2021/2022 stworzyli: Julia Szoła, Natalia Burczyk, Wiktoria Rajkowska i Adrianna Meller
z klasy 7a oraz Grzegorz Pułczyński z klasy 8d. 

Opiekun: p. Agnieszka Synowiec 
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