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Ukraino, moja Ojczyzno
24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Jako przyczynę działań podała niebezpieczeństwo przejęcia władzy przez pseudo faszystów, którzy

rzekomo przejęli rządy na Ukrainie i uciskali ludność rosyjskojęzyczną.

    Przeciwko komu jest ta wojna: przeciwko kobietom i dzieciom, cywilom, zwykłym mężczyzn0m i młodzieży?
    Miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, rodziny, przyjaciół i ucieczki w nieznane, aby ratować swoje życie. Czy wrócą oni do
domu?
    Wojna rozpętana przez Rosję w Europie stała się największym konfliktem od czasów II wojny światowej Nikt nie przypuszczał, że kiedykolwiek ludzie
ludziom zgotują taki los.  Wszak żyjemy w czasach wysoko rozwiniętej technologii, demokracji, tolerancji, wolności, poszanowania wartości. Cały świat
nazywany jest globalną wioską, w której nie tylko szybko roznoszone są wiadomości, ale też wszyscy się znają i pozostają w dobrych relacjach. Jak to się
mogło stać, że w samym sercu Europy wybuchł konflikt na taką skalę? Najgorsze jest to, że Rosjanie nie zamierzają wycofać się z Ukrainy, cofnąć się
choć o krok, posłuchać racji całego świata.
   Codziennie czuję ból, nienawiść i gniew; strach, niepewność i cierpienie. I ogromne serce milionów ludzi na Ziemi, którzy w sposób pokojowy pomagają i
wspierają potrzebujących uchodźców z Ukrainy.
    Każda wojna wywołuje straszne emocje, niszczy zaś te dobre. Obecna sytuacja na Ukrainie również wiąże się z ogromnymi uczuciami: Naród Ukrainy
istnieje, będzie istniał i nigdy się nie podda!.

                                                                                                                                                                                           KaterynaVakulko

"Szczecinianie Ukrainie"
    06 marca 2022 r. w Auli Szkół Salezjańskich przy ulicy Ku Słońcu 124 odbył się wzruszający, pełny

emocji koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Szczecinianie". 

   W występie wzięli udział uczniowie naszej szkoły, którzy są członkami Zespołu: Olga Wraga, Lena
Ossowska, Adrianna Ott. W występie usłyszeliśmy polskie i ukraińskie pieśni ludowe, które dziewczęta
poznały podczas warsztatów wokalnych, zorganizowanych przez "Szczecinian" dla ukraińskich dzieci
przybyłych do Szczecina z okupowanej Ukrainy. Poza pieśniami w trakcie koncertu zobaczyliśmy tańce z
różnych regionów Polski. 
   Widownia nagrodziła artystów owacjami na stojąco, a wzruszeniom nie było końca. Gratulujemy uczniom
wspaniałego występu oraz wielkiego serca za chęć pomocy potrzebującym.

                                                                                                                                 Ewa Ott - Kamińska

Ukraina

Droga Ukraino
Droga Ukraino,
co Ci uczynili?
Bomby, krzyki, huki,
wiele krzywd zrobili

Droga Ukraino,
smutne dzieci w schronach,
już od dawna pusto w waszych
domach.

Tyle tragedii, tyle rozpaczy.
Po co to wszystko?
Tego nie da się wybaczyć.

                                  Zuzanna Kurantowicz kl.7f
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DZIEŃ KOBIET
Raz do roku jest taki dzień, 
dla kobiet to piękny sen,
 
8-go marca jest wesoło, 
wszystkie panie tańczą wkoło.
 
Panowie się kłaniają
i kwiaty im wręczają.

Spełniają się marzenia, 
a marzec w wiosnę się zmienia.
 
Wszystko co piękne i wymarzone, 
w dniu Święta Kobiet niech będzie
spełnione! 

                                   Maja Godlewska kl.7b

WIOSNA TO PORA
RADOSNA

W marcu dnia pewnego,
wiosna zapukała do każdego.
Zapamiętaj! Koleżanko i kolego!
Dzień wiosny jest dwudziestego pierwszego.

Wraz ze słońcem i ptaków śpiewem,
przypływ energii czai się za każdym drzewem.
Na twarzach dużo uśmiechu mamy,
ochoczo na wędrówki piesze wyruszamy.

Do życia budzi się przyroda,
coraz piękniejsza staje się pogoda.
Zrzucamy z siebie ciepłe ubrania,
po zimie każdy wiosnę pochłania.

Kolor zielony jaśniejszy się robi,
a w lesie piękniejsze stają się drogi.
Uśmiechy na twarzach goszczą codziennie,
widok krokusów cieszy obłędnie.

Dzień wagarowicza obchodzą uczniowie,
nikt z nauczycieli nic złego nie powie.
Topienie marzanny żegna zimę na rok cały,
na lokalne ryneczki nowalijki wjechały.

Cieszy się każdy: mały i duży,
rozkwit krokusów zimę wykurzy.
W końcu nadeszła wiosna!
Wiosna to pora radosna!
                                          Jagoda Nowak kl.7b

Dzień Kobiet
    8 marca Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkie kobiety do wzięcia udziału
w podchodach. Dziewczyny miały do rozwiązania kilka zadań, które kończyły się
kołem fortuny. Wszystkie poradziły sobie świetnie, w szczególności z „męskimi
czynnościami”. Okazało się, że dziewczyny potrafią wszystko! Są mądre,
inteligentne, zaradne, ładne i zgrabne, zręczne i ... po prostu brak słów. 
Dziękujemy za zaangażowanie. 
                                                                                                                             
          SU

Tłusty czwartek - relacja
Tłusty Czwartek to najgorętszy czas dla cukierni. W ciągu nocy średniej wielkości
piekarnia musi przygotować nawet kilka tysięcy pączków.  Powszechne tego dnia
jest objadanie się pączkami i faworkami. Nikomu nie wypada odmówić słodkości.
Co poniektórzy bezkarnie pochłaniają nawet kilkanaście pączków. Prawdziwa
bomba kalorii. 
W naszej Szkole nie mogło być inaczej. Dlatego samorząd uczniowski zaprosił
do wspólnej zabawy. Odbyła się ona się ona 24 lutego 2022 roku w sali 07.
Bohaterem był oczywiście pączek. Konkursy i zabawy cieszyły się wielką
popularnością wśród naszych uczniów, wielu z nich to amatorzy pączusiów.

                                                                                                                             
     SU

Dzień Kobiet

Przyroda

Przyroda

SP 48
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NASZE REFLEKSJE  
Czy ojciec powinien umieć wszystko naprawić, a mama - gotować obiady.

W polskim społeczeństwie od dawna istnieje stereotyp, że mężczyźni powinni pracować i naprawiać, a kobiety powinny
gotować i zajmować się domem. Wciąż wiele osób tak uważa, ale czy mają rację?

“Ojciec powinien umieć wszystko naprawić, a mama- gotować obiady’’- Moim zdaniem to niesłuszne i bezpodstawne stwierdzenie. Stereotyp nie powinien
determinować naszego życia. Każdy powinien wykonywać to, do czego jest stworzony i ma w tym kierunku talent. Jeśli jesteś w czymś dobry, to rób to, a
to, co ci nie wychodzi, ale dobrze idzie komuś innemu, zostaw jemu.

Istnieje wiele mężczyzn, którzy pracują w zawodach przypisanych im płci i są bardzo dobrzy w tym, co robią, ale niezbyt dobrze im idzie naprawianie,
ponieważ każdy ma inne zdolności. Jako przykład można podać dość sporo mężczyzn, którzy są naprawdę dobrymi kucharzami ,często lepszymi od
kobiet. Tacy jak sławny Wojciech Modest Amaro.

 Kolejnym stereotypem jest to, że kobiety nie potrafią wykonać napraw bądź zajmować się pracą tak zwaną ‘’typowo dla mężczyzn”, co także nie zawsze
jest prawdą. Mamy wiele kobiet mechaników, budowlańców lub inżynierów, chociaż mężczyźni w tych zawodach pojawiają się częściej, nie znaczy to, że
kobiety nie potrafią sobie poradzić w tych sprawach.

Istnieje wiele rodzin, w których to ojciec gotuje i zajmuje się domem, a kobieta pracuje i potrafi wiele naprawić. Moim zdaniem to całkiem w porządku. To,
że ojciec jest mężczyzną, nie znaczy, że musi umieć wszystko naprawić, a kobieta gotować. Bycie najlepszym w jakieś dziedzinie nie jest związane z
płcią. Kobiety mogą zajmować się domem, ale mogą też być świetnymi mechanikami ( i odwrotnie).

                                                                                                                                        Julia Bobak kl. 7b

Czy ojciec powinien umieć wszystko naprawić, a mama - gotować
obiady? Moim zdaniem tak jest.

   Uważam, że kobiety w niektórych sprawach są lepsze od mężczyzn, bo są dokładniejsze, natomiast
mężczyźni częściej niż kobiety lubią majsterkować. Weźmy pod uwagę choćby przygotowanie ciasta
na deser. Mama zawsze dokładnie przygotowuje składniki, używa wagi kuchennej i różnego rodzaju
miarek. Dba nie tylko o smak, ale również o wygląd potrawy. Mój tata nie przywiązuje takiej wagi do
wyglądu potraw.

   Tata natomiast jest lepszy od mamy w naprawianiu różnego rodzaju rzeczy. Ma zdecydowanie
więcej cierpliwości od mamy w skręcaniu mebli albo przybijaniu gwoździ. Mężczyźni są też silniejsi od
kobiet, w związku z tym jest im łatwiej skręcić wielką szafę czy wymienić koło w samochodzie.
Uważam ze mają większe zdolności techniczne i powinni to wykorzystywać w życiu codziennym.

  Uważam, że ważne jest też to, by dwie osoby się uzupełniały. Jeśli mama jest dobrą kucharką i
przygotowywanie posiłków dla rodziny jest dla niej przyjemnością, to nie ma sensu, by tata gotował za
mamę. Lepiej, by zajął się w tym czasie pracami, które sprawiają mamie większą trudność.
Ponieważ lubię majsterkować i naprawiać różne rzeczy, a gotowanie nie idzie mi dobrze, to chciałbym
w swojej rodzinie mieć taki podział obowiązków.

                                                                                              Nikodem Krzysztofik kl. 7b

Kobieta i mężczyzna Internet
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 W stereotypach przyjęło się, że to kobieta zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, a mężczyzna karierą zawodową,
pracami remontowymi i naprawczymi.

Ma to również często odzwierciedlenie w rodzinie, uważa się, że główną rolą mamy jest właśnie sprzątanie i gotowanie, a tata naprawia zepsute
urządzenia oraz wykonuje trudniejsze prace. Czy naprawdę twierdzenie : “Czy ojciec powinien umieć wszystko naprawić, a mama - gotować obiady” jest
prawdziwe? Moim zdaniem nie jest to prawda i poniższymi argumentami postaram się to udowodnić.

Coraz częściej w wielu domach odchodzi się od tego modelu. Obydwoje rodzice wykonują te same prace w zależności od posiadanego wolnego czasu. Są
takie sytuacje, że to mężczyzna ma lepsze wyczucie smaku oraz potrafi dobrze gotować, a dodatkowo sprawia mu to przyjemność. Nie oznacza to, że jest
gorszym mężczyzną. Natomiast mama realizuje się zawodowo bądź remontuje mieszkanie, co również sprawia jej to przyjemność.

Po drugie podział obowiązków powinien wynikać ze wspólnych uzgodnień pomiędzy rodzicami i nie musi on nikomu innemu pasować. Chodzi o to, by i
mama i tata wykonywali to, do czego mają predyspozycje. Taki podział uczyni ich ludźmi szczęśliwymi i zadowolonymi, bo nie ma nic gorszego niż
wykonywanie czegoś, czego się nie lubi.

Podsumowując, tata i mama to rodzice, których obdarza się wielkim uczuciem, niezależnie od tego, czy tata gotuje, sprząta i pierze, a mama trzyma w
ręku młotek i wiertarkę. Najważniejsze jest, że są autorytetem dla swoich pociech, spędzają z nimi czas, wielu rzeczy ich uczą.

                                                                                                                                                                                  Rafał Chmielewski kl. 7f

Podział typu : “Kobieta ma zajmować się domem,
gotować, rodzić dzieci i je później uczyć, a mężczyzna ma
pracować, naprawiać rzeczy, które się popsuły w domu”
dawno jest nieaktualny. 
Czy ojciec powinien umieć wszystko naprawić, a mama- gotować obiady?
Moim zdaniem odpowiedź brzmi “nie”, postaram się to udowodnić
argumentami poniżej.

Podział zajęć na męskie i kobiece to stereotypowe myślenie. Czasem bywa
tak, że dwie kobiety wychowują dziecko. Czy to babcia i mama, czy mama i
ciocia, bądź nawet dwie poślubione ze sobą osoby płci żeńskiej. Jest też
tak, że osoba może być wychowywana tylko przez jedną kobietę. W takiej
sytuacji muszą sobie poradzić bez mężczyzny u swojego boku. Dają radę?
Dają sobie świetnie radę. Osobiście znam przypadek, gdzie młoda osoba
jest wychowywana przez dwie kobiety i bardzo dobrze sobie radzi w życiu i
(z tego co wiem) niczego jej nie brakuje.

Nie ma osoby, która umie wszystko naprawić; jest to niemożliwe, aby tata
siedział godzinami , np. w kuchni, i naprawiał zlew, mimo tego , że jest to
dla niego nieosiągalne. Bywa tak,  że, kobieta naprawi przykładowy zlew
sprawniej i szybciej. 

W filmie, którego reżysera ani tytułu nie pamiętam, był mężczyzna, który
wybitnie gotował bez niczyjej pomocy. Ten fakt obala założenie, że mama
powinna gotować obiady. 

Według mnie mama nie jest od gotowania, a tata od naprawiania różnych
rzeczy. Osoby płci męskiej jak i żeńskiej potrafią świetnie gotować jak i
zajmować się dzieckiem. Nie wszyscy mężczyźni będą umieć naprawić
wszystko, a kobieta gotować. Mam nadzieję, że w tej rozprawce obaliłam
dany stereotyp.

                                                                           Michalina Strzępka kl. 7f

 
     Mama i tata to są nierozłączne elementy naszego życia.
Zazwyczaj towarzyszą nam przez bardzo długi okres, ale
najbardziej zwracają na nas uwagę w czasie naszego
beztroskiego dzieciństwa. 

Z pokolenia na pokolenie przechodzi twierdzenie, że to kobieta rządzi w
kuchni, a mężczyzna w warsztacie. W taki sposób rodzi się pytanie: Czy
tata powinien wszystko umieć naprawić, a mama - gotować obiady. Pytanie,
na które tylko z pozoru łatwo odpowiedzieć.

     W wielu rodzinach poszczególne obowiązki są przypisywane
poszczególnym członkom rodziny. Tak było kilka lat temu w moim domu,
gdzie to tata bawił się, naprawiał wszystkie zabawki, czy wymieniał baterie
w samochodzikach, a mama sprzątała, zmiatała, gotowała, robiła pranie i
jeszcze masę innych rzeczy, więc po części odpowiedź brzmi “tak”.

     Jednak z drugiej strony sytuacja może się obrócić. Na obecną chwilę w
mojej rodzinie to tata odkurza bądź zamiata i najczęściej gotuje, w tym
czasie mama ma czas na odpoczynek lub zabawę, nie ze mną, tylko z
moim młodszym braciszkiem.

      Wniosek z tego taki, że - według mnie –na pytanie nie ma
jednoznacznej odpowiedzi. To, kto co robi w domu, zależy w 100% od
rodziców. W każdej rodzinie może wyglądać to inaczej. W moim przypadku,
w ciągu lat role się nieco zmieniły.

                                                  Jakub Krajewski kl. 7b
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