
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Fryderyka Chopina
Leśna 15
07-320, Małkinia Górna

Numer 85 01/22



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 85 01/2022 | Strona 2  
www.juniormedia.plDwójeczka

„Propaganda” – niby normalne słowo używane od wieków, jednak nigdy nie było jeszcze tak popularne, jak w
ostatnich tygodniach. Wszystko to przez agresję rosyjską względem Ukrainy oraz konflikt polsko-białoruski.
Jest tego o wiele więcej i w tym artykule dowiemy się wszystkiego, co może szykować dla na los w następnych
miesiącach lub także tygodniach.
Wszystko zaczęło się od sfałszowanych wyborów na Białorusi, w których wygrał dyktator Alaksandr
Lukashenko (Aleksander Łukaszenka). Już od wielu lat stosował swoją propagandę w celu uspokojenia
mieszkańców kraju, którzy dążyli do uwolnienia się spod władzy dyktatora, który na dodatek współpracował z
rosyjskim prezydentem – Władimirem Putin’em, czego Białorusini również bardzo nie chcieli. Walczyli oni, aby
władzę w kraju przejął ktoś inny, jednak dyktator nie dał się zastraszać. Szybko uciszył protestujących
mieszkańców kraju, a na tych bardziej nadpobudliwych zastosował groźniejsze kary. Wkrótce po tym, jak
protesty chwilowo ucichły, Łukaszenka wpadł na kolejny pomysł propagandy. Wysłał duże ilości ludności
białoruskiej na polsko-białoruską granicę, gdzie tam mieli oni ją nielegalnie przekraczać. Lecz na tym się nie
skończyło. Białorusini zaczęli być w końcu agresywni w stosunku do służb granicznych. Rzucali w nich
kamieniu, patykami czy jeszcze bardziej niebezpiecznymi przedmiotami. W ciągu paru tygodni, sytuacja na
granicy przerodziła się w prawdziwe zagrożenie wojną, lecz nie taką… jaka teraz może nadejść.
I są na to duże szanse…
Nie, to nie jest żart. Ryzyko wojny jest większe niż od kilkunastu lat. Do zabawy dołączył Władimir Putin, który
gdy konflikt Polski z Białorusią zanikł, zaczął się pastwić nad Ukrainą. Cóż się dziwić, Ukraina od zawsze była
integralną częścią państwa rosyjskiego. Można tu choćby wymienić przykład Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej, jednak tych było znacznie więcej. Światowe organizacje m.in. NATO rozpoczęły
rozmowy z Rosją w celu zaspokojenia sytuacji, bowiem Rosja skierowała na granicę z Ukrainą nawet 150
tysięcy żołnierzy! Rozmowy jednak nie pomogły, a Rosja coraz bardziej wbijała szpikulec. W końcu w nocy z 14
na 15 stycznia doszło do ataku hakerskiego na ukraińskie strony rządowe, którego skutkiem było wyciągnięcie
rządowych informacji od władz Ukrainy. Na stronie pojawiał się również komunikat, w którym najstraszniejsze
było to, że było on również w języku polskim, co sugerowałoby, że Rosja nie stoi również obojętnie w sprawie
Polski. I co się dziwić, skoro wkładu naszego kraju do tego konfliktu, zdecydowanie nie brakuje…
"Ukrainiec! Wszystkie twoje dane osobowe zostały przesłane do wspólnej sieci. Wszystkie dane na
komputerze są niszczone, nie można ich odzyskać. Wszystkie informacje o tobie stały się publiczne,
bój się i czekaj na najgorsze. To za twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Za Wołyń, za OUN
UPA, Galicję, Polesie i za tereny historyczne"
Słowa te brzmią poważnie też dla Polski, ponieważ jak to sądzą ukraińskie władze – rosyjski komunikat odnosi
się również do rzezi wołyńskiej, gdzie nacjonaliści ukraińscy zaczęli w znacznej skali mordować mniejszość
polską. O nacjonalistach również wspomniano, ponieważ OUN to skrót od „Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów”, natomiast UPA – od Ukraińskiej Powstańczej Armii. Co ciekawe, wszystkie te wydarzenia są
podobne do tych z 2014 roku, kiedy to rosyjscy żołnierze wtargnęli na Krym, który jeszcze wtedy należał do
Ukrainy, jednak był pro-rosyjski, tak samo jak ukraińskie tereny przygraniczne Rosji. Donetsk (Donieck) i
Ługańsk również wspierały Rosję, która deklarowała im wolność. Jednak na Ukraińcach się nie kończy. Rosja
miała również konflikt z Gruzją w 2008 roku, gdzie rosyjscy żołnierzy wtargnęli do Gruzji pod pretekstem
wspierania separatystów. Na myśl może nam przyjść również niedawna sytuacja w Kazachstanie. Więc jak
widać, Rosja już od dawna planuje poszerzanie granic swojego państwa, jednak dlaczego? Odpowiedź jest
prosta, nikt nie podbije tak wielkiego terytorium, dlatego jest to najlepszy wybór dla Rosjan, którzy choć są
biedni, to jednak bezpieczni.
Więc docierając do końca, Rosja z Białorusią są jak samochody. Pomimo, że inne od siebie to podobne. I choć
widać, że Rosja chce również mieć dla siebie Białoruś, co można zauważyć choćby po tzw. Państwie
Związkowym Rosji i Białorusi, to jednak sama Białoruś Rosji nie wystarczy. Ryzyko wojny jest ogromne, a do
niego mogłoby się przyłączyć również Naddniestrze, które jest częścią Mołdawii, jednak nadal jest pro-
komunistyczne i wspiera Rosję. Więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Nowy Związek Radziecki? O tym
przekonamy się w następnych miesiącach. Pozostało nam już tylko prosić Pana Boga o pomoc. Ja się już Wami
żegnam, papa!
- Jakub Dziewulski, 6b
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Dzień Babci i Dziadka
21 i 22 stycznia to są jedne z najważniejszych dni w roku. W te dni
wypada święto Babci i Dziadka. W tym artykule zamieszczę porady
dotyczące tego, co można im dać w ten szczególny dzień.
Mianowicie myślę ,że najlepszym prezentem jest dla nich pamięć o
tym dniu i po prostu spędzenie z nimi czasu poprzez rozmowę czy
wspólną grę planszową. Aczkolwiek, jeśli ktoś chce do tego
dorzucić jakiś prezent to mogło to być np. coś zrobionego
własnoręcznie, przykładowo zrobić drzewko i
serduszka jako liście i na nich napisać, za co jesteśmy im
wdzięczni bądź osoby, którego potrafią piec. Mogą upiec ciasteczka
może to nic wielkiego, ale dziadkowie na pewno docenią chęć i
czas włożony w ich wykonanie. Dla osób mniej uzdolnionych takich
,jak mogą one stworzyć album z najlepszymi momentami z
dziadkami lub zamiast albumu można zrobić kalendarz. Kolejnym
pomysłem może być kosz z słodyczami i herbatkami, bo tego nigdy
nie jest za
dużo. Następnym pomysłem może być kupienie czegoś
sentymentalnego lub kojarzącego nam się z dziadkami. Jeśli nie
mamy pomysłu albo nasi dziadkowie mają już wszystko, można się
po prostu ich zapytać, co mogliby chcieć, bo lepiej zapytać niż
kupić coś, co mają lub nie potrzebują. - Pozdrawiam, Julia Brzózka
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Dzień Dziadka 
Dzień dziadka obchodzimy 22 stycznia. Najczęściej wnuczkowie
odwiedzają swoich dziadków w dzień dziadka. Składają życzenia,
kupują drobne upominki. Są też tacy, którzy już ich nie mają albo o
nich nie pamiętają. Nawet jeśli nie można odwiedzić swoich
dziadków, warto zadzwonić z życzeniami. Mogą to być na przykład:
Drogi dziadku! Żyj długie lata w zdrowiu i szczęściu. - Skąd pomyśl
na dzień dziadka? Te święto przyszło do nas ze Stanów
Zjednoczonych gdzie dzień babci i dziadka obchodzi się wspólnie.
Jednakże u nas o dniu dziadka pomyślano o wiele później o dniu
babci. W 1978 roku ludzie pomyśleli żeby do dnia babci dołączyć
dzień dziadka. W 1981 roku oficjalnie go wpisano do kalendarza i
obchodzimy to święto do dzisiaj. Niebyłoby to sprawiedliwie jeśli
babcia miała swój dzień a dziadek nie. W końcu dziadek również
jest ważny dla wnuczka jak i babcia.

Dzień babci. 
21 stycznia (piątek) obchodzimy dzień babci , niektóre babcie nie
są często odwiedzane przez swoich wnuczków więc przynajmniej w
ten dzień wypada odwiedzić swoje babcie z bukietem kwiatów i
życzeniami np takimi jak : najdroższa babciu z dnia babci składam
ci najdroższe życzenia żebyś była szczęśliwa i spełniła swoje
życzenia Itp. A zastanawialiście się skąd wzięło się te święto ? Już
wam powiem : Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w
Tygodniku ,, Kobieta i życie ” w 1964 roku już rok później święto to
zaczęło popularyzować Express poznański a jego głównym
pomysłodawcą Był Kazimierz Flieger w roku 1966 również, 
"Express wieczorny "ogłosił dzień 21 stycznia zwany Dniem Babci
teraz już wiecie, wasze babcie będą szczęśliwe ,gdy przynajmniej
po prostu je odwiedzicie. - Asia Zyśk, 6b
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Styczniowe dni. 

Styczeń to pierwszy miesiąc w roku, dni są ponure i nudne. Dlaczego
nie mogły by być słoneczne i ciepłe? Aby te ponure dni zrobić
szczęśliwe wystarczą tylko kako i pianki! Oczywiście żartuje, mam
ciekawsze i o wiele zdrowsze rzeczy. 1. Spacer - Może i jest zimno ale
chyba każdy uwielbia przepiękny krajobraz Zimy. Wystarczy ubrać się
ciepło, wziasc termos, kogoś bliskiego i iść do pięknego miejsca. W
krajobrazach zimowych można się zakochać! 2.Gotowanie - A może by
tak ugotować coś zdrowego? Może upiec jakieś ciasteczka? Wydaje mi
się że to bardzo ciekawy pomysł, a co najlepsze dostajemy za to
"nagrodę" w postaci tego co zrobiłyśmy. 3. Książki - Może i nie jest to
dla niektórych to ciekawe, ale kto powiedział że trzeba wziąśc książkę z
papieru. Na zimne wieczory, przy piecyku, lub oknie. Wziąć już
wcześniej spomniane kakao, oraz np. tablet gdzie włączymy sobie e-
book. Albo włączyć sobie audiobook i się zrelaksować... 4.Spanie - Co
ja mogę tu więcej powiedzieć? Kocyk,poduszka,bezpieczne miejsce.
Wygodnie sobie ustawić położyć się zamknąć oczy i... Spanie! 5. Gra!
Nie chodzi mi tu o nie graniu całymi dniami, a bardziej o zagranie z np.
koleżanka. Połączyć na aplikacji i rozmawiać,pograć.Jest to o wiele
fajniejsze niż granie samemu! 6. Gry nr 2 Co można robić u wujka gdy
nie ma się elektroniki?... Zagranie w gry planszowe! Zbierzcie całą
"ekipę" i zagrajcie w chińczyka, monopoly. Ciekawa rozgrywka i większy
spędzony czas z rodziną To są moje pomysły które są ciekawe, rodzina
jest ważna, więc nie zapomnijmy o nich. Wiktoria W.!
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