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Coraz częstszy problem
Bliżej o mowie nienawiści

Ostatnimi czasy
coraz bardziej
daje nam się we
znaki mowa
nienawiści. Jest to
zjawisko
społeczne
polegające na
poniżaniu
drugiego
człowieka,
zwłaszcza w
internecie. Mimo
że platformy
internetowe
starają się na
różne sposoby
temu zapobiegać,
nie zawsze się im

to udaje.
Przybliżmy sobie
to zjawisko.

Na ogół zaczyna
się od
wypuszczenia
jakiejś treści,
zwykle filmiku
bądź zdjęcia, na
serwis
społecznościowy.
Wtedy do akcji
wkracza cały on -
hejter, który
pokusił się, by
napisać bądź
wypowiedzieć
obraźliwy

komentarz.
Takowy często
zawiera
agresywną
apostrofę do
twórcy i bardzo
mocne epitety na
jego wpis. Wtedy
także dochodzi do
sytuacji, w której
inna osoba
odpowiada na to
kolejnym hejtem.
Pytanie tylko "po
co"? Czy taka
osoba myśli, że
naprawdę hejter
się przejmie
czymś, co sam

wytwarza? Nie
lepiej taki
komentarz po
prostu zgłosić, by
zajęły się tym
osoby z
możliwościami
podjęcia
faktycznych
kroków?

Hejterami
najczęściej są
psychopaci. Tak
przynajmniej
wynika z badań.
Mogą być to także
osoby, które np.
nie zdają sobie

sprawy z
poważnych tego
skutków, czy po
prostu są w
chwilowym
"otępieniu". Takim
osobom chciałbym
przekazać, że
ofiarą hejtu padają
zwykle młode
osoby,
nieprzygotowane
jeszcze na tak
silny bodziec.
Kiedy ktoś widzi
hejt, to może mu
się wydać, 

(cd. na str. 2.)

...

W tym
numerze:

Ptaki zimą...

Sylwester i
jego skutki...

Wigilia na
Ukrainie!

Złamany klucz!

Warsztaty
ceramiczne!

Pixabay



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 287 01/2022 | Strona 2 
www.juniormedia.plExpress

Społeczniaka

5 wigilijnych potraw 
na Ukrainie

że wszyscy zaczną go obrażać;
że jego praca nie ma sensu, jest
słaba; że powinien odejść - może
to prowadzić nawet do
samoagresji czy depresji i
naprawdę te osoby nie chcą być
w takim stanie, jest to od nich
niezależne.

Ciężko uniknąć hejtu - przy
obecnej tendencji prędzej czy
później dopadnie on
prawdopodobnie każdego. Na
niektóre moje artykuły także pada
mowa nienawiści, na przykład
widziałem, jak pewne osoby
razem śmiały się z mojego tekstu
o historii Minecrafta. Co można w
tym przypadku zrobić? Póki
większość komentarzy, jakie
otrzymuję, nie są hejtem, nie ma
czym się przejmować. Można
takie po prostu zgłosić, wtedy ich
twórcy mogą ponieść za to
konsekwencje. Oczywiście
rzadko się zdarza, by wszyscy
Was hejtowali, więc można być
spokojnym. Jeśli jednak przez
hejt źle się czujecie psychicznie,
porozmawiajcie z kimś, komu
ufacie, czy to z przyjaciółmi, czy
to z rodzicami, czy może nawet z
psychologiem. Nie dajcie się
przejąć hejtowi. Te komentarze
często nie są tego warte, a ich
twórcami są najczęściej ludzie w
desperacji lub psychopaci.

Krzysztof Kurzydło

numer 5: wino - najczęściej pije się wino na Wigilię, ale nie tylko.

numer 4: świeży chleb - świeżo pieczony chleb bardzo chętnie
przyjmuje się na stołach.

numer 3: pieczone ziemniaki - bardzo pyszne ziemniaki zogródka
pieczone w piekarniku.

numer 2: kiełbasa salami - smaczna kiełbasa z wieprzowiny.

numer 1: domowy ser żółty - najważniejsze danie na wszystkich
stołach zrobione z mleka krowy.

Glieb Zarudnij

2022!

Karnawał!

Uwaga!

Samorząd Szkolny ogłasza, że piątek w
tym tygodniu będzie dniem karnawału!
Każda przebrana osoba będzie miała

szczęśliwy numerek!
Liczymy na Waszą wyobraźnię!

Pixabay

Pixabay



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 287 01/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Express

Społeczniaka

Sylwester 2021-2022 
SKUTKI

Warsztaty plastyczne

Ten sylwester
to była, moim
zdaniem,
kompletna
katastrofa.
Jeszcze kilka
dni wcześniej
ludzie zaczęli
zrzucać petardy
z balkonów.
Następnie
ludzie zaczęli
przyczepiać
petardy do
koszy do gry w
koszykówkę. W
niektórych
krajach został
wprowadzony
zakaz

puszczania
fajerwerków ze
względu na
umierające ze
strachu
zwierzęta.
Podziwiam
prezydentów
krajów, w
których
zabroniono
puszczać
fajerwerki.
Ludzie
mieszkający w
tych krajach
wyjeżdżają za
granicę, żeby
kupić fajerwerki
i wracają

do domu, żeby
je puszczać
wraz ze
znajomymi.
Więc zanim
zaczniecie
puszczać
fajerwerki, to
pomyślcie o
biednych
zwierzętach,
które się boją
hałasu.

Helena Kryńska

Kilka dni temu,
czyli 18 stycznia
2022 roku 
klasa 5a poszła
na warsztaty
artystyczne
lepienia z gliny
do byłego
Młodzieżowego
Domu Kultury w
Lubinie, a teraz
CDT, czyli
Centrum
Działań
Twórczych w
Lubinie. 
Na początek
pani
instruktorka
wytłumaczyła
nam, co mamy
zrobić i jak
mamy to
wykonać. Na
samym
początku

rozwałkowy-
waliśmy glinę,
potem
wycinaliśmy ją
na kształt
kamieniczek, a
potem
naklejaliśmy na
to różne
dodatkowe
elementy z
gliny. 
Zajęło nam to
około dwie
godziny. 
Gdy każdy
skończył swoją
pracę i
posprzątał po
sobie,
zrobiliśmy
zdjęcia z
naszymi
pracami.
Następnie
poszliśmy

na wystawę o
nazwie
"Zuzajka", która
bardzo nam się
podobała i tam
powstało
zdjęcie do tego
artykułu. 
Potem
wróciliśmy do
szkoły na trzy
ostatnie lekcje.

Mamy nadzieję,
że wybierzemy
się jeszcze
kiedyś na inne
warsztaty!

Liwia Królak,
Weronika
Starzec

:)

...

Weronika R.
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Ptaki a zima

Złamany klucz

W każdym roku
spotyka nas
zima, tak jak
my, tak i ptaki
się do niej
przygotowują,
ale możemy im
w tym pomóc,
dokarmiając je. 
Robimy to,
dlatego że
chcemy pomóc
ptakom
przetrwać
mroźne dni, w
których nie jest
im łatwo
znaleźć pokarm.
Trzeba
wiedzieć, gdzie

dać karmnik,
jeżeli takowy
posiadamy,
jednak gdy
takiego nie
mamy, można
taki kupić przez
internet bądź w
sklepach
budowlanych.
Najlepiej
ustawić go w
miejscu
niedostępnym
dla kotów oraz
innych zwierząt,
które mogłyby
przeszkodzić
ptakom. Warto
np. powiesić
karmnik na
drzewie.

Można  tam
umieścić 
słonecznik i
owies a także
ziarna, takie jak
proso. Również
można tam
umieścić
niektóre owoce,
takie jak
jarzębina i
kalina. 

Aleksander
Buczek

Klucz breloczek :)

Pewnego dnia
razem z moimi
koleżankami
chciałyśmy
wejść do naszej
sali i
pożyczyłyśmy
klucz do
szesnastki od
pani Justyny,
ale coś nie
wypaliło. Moja
koleżanka
przekręciła

klucz nie w tę
stronę i klucz
złamał się na
pół!
Szukałyśmy
jakiegoś
nauczyciela i
znalazłyśmy
panią Justynę.
Na szczęście
przyszedł pan
konserwator i
naprawił
zamek. Wtedy

dostałyśmy się
wreszcie do
sali. Po kilku
dniach w
ramach
przeprosin
dziewczyny
zrobiły
breloczek dla
pani.

Julia i Olga
Karmnik
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