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 2 kwietnia - Bądźmy świadomi!

Światowy Dzień Świadomości AUTYZMU.
Przypomnijmy sobie, jak świętowaliśmy             
w szkole. Bardzo dziękujemy za Waszą empatię 

 i zaangażowanie!
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Stereotyp życiowej roli

Bardzo często w reklamach
pokazywany jest stereotyp mężczyzny i
kobiety.          W stereotypowym świecie
dostrzegamy kobiety, których rolą jest
praca w domu oraz opieka nam dziećmi
i byciem miłą dla współmałżonka. Mąż i
dzieci muszą mieć przygotowane
posiłki, posprzątany dom, wyprane i
wyprasowane ubrania. 

W stereotypowym małżeństwie z reklam
to żona wychowuje. Mężczyzna z kolei
chodzi do pracy, ewentualnie po pracy
zajmuje się na przykład czyszczeniem
samochodu lub oporządzeniem
ogródka, jeżeli takowy posiada albo
wędkowaniem.

Dlatego uważam, że z reklam  muszą
zniknąć stereotypowe, bardzo
schematyczne role kobiety i
mężczyzny. Powinno je zastąpić
partnerstwo dwojga kochających się i
szanujących siebie ludzi.

Zarówno kobieta jak i mężczyzna
mogliby być być pokazywani jako tacy,
którzy wspólnie zajmują się domem,
wspólnie wybierają samochód, którym
będą podróżować, wspólnie interesuje
ich wychowanie swoich dzieci, mają
wspólne łączące ich pasje, którym się
oddają.

Jednak zauważam ten promyk
nadziei i bardzo cieszy mnie, że
już dziś możemy natrafić na
spoty reklamowe, które uciekają
od kalek myślowych. Coraz
więcej koncernów zleca reklamy,
które mają na celu przełamanie
stereotypów tak chętnie
powielanych. A firmy
prezentujące na przykład środki
czystości przestają sprowadzać
kobietę wyłącznie do roli
gospodyni domowej.
Liczę na to, że zaskakujących
pozytywnie reklam będzie więcej.

    
 Miłosz Piechowicz z VII B
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O roli matki i ojca

Ostatnio widziałam reklamę
pewnego leku na kaszel dla
dzieci, który dziecku podawała
mama. Ta reklama skłoniła
mnie do refleksji na temat
stereotypu matki i ojca w
reklamach. Stwierdzam, że w
reklamach dość często używa
się stereotypów.  

W tej pracy postaram się
obronić to stwierdzenie. 

W wielu reklamach ojciec jest tym,
który pracuje i naprawia, a matka
zajmuje się sprzątaniem, gotowaniem i
wychowuje dzieci. Przez tak wyraźny
podział ról, jest nam łatwiej uwierzyć w
to, że rodzina przedstawiona w reklamie
powinna właśnie tak wyglądać.

Jest takie powiedzenie: „Do ojca po
grosz, do matki po koszulę”. Obrazuje
ono stereotypową rolę ojca jako głowy
rodziny, a matki jako pani domu. Ojciec
pracuje, a matka prasuje, gotuje i
sprząta. Te kalki myślowe daje się
zauważyć choćby w literaturze, na
przykład w książce Nicka Butterwortha -
„Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy.
Złodziej Pioruna”. W tej historii matka
głównego bohatera, Sally, jest niemalże
służącą dla ojczyma Percy'ego. Książka
ta zgrabnie walczy ze stereotypem
umęczonej matki, która musi
wykonywać wszystkie prace domowe.
 

Zatem, dość tak jednostronnego
podejścia do roli kobiety i mężczyzny   
   w reklamie,  a co za tym idzie w
naszym życiu.
 

                  Maria Łukomska z klasy VII B
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Co to jest fakt i czym jest opinia?

Zacznijmy od początku: Fakt
oznacza to, co zaszło lub
zachodzi w rzeczywistości,
zaś Opinia to przekonanie o
kimś lub o czymś, pogląd na
jakąś sprawę, ocena.
Za przykłady faktów mogą posłużyć nam takie
sytuacje z życia wzięte, jak: wyniki
przeprowadzanych badań wskazują na to, że
uczniowie chętniej odrabiają zadania domowe,
gdy siedzą w wygodnej dla siebie pozycji. 

Bo jest to informacja potwierdzona
wynikami badań, czyli zaszła                   
  w rzeczywistości. Albo, że ciągu
ostatnich trzech lat dwukrotnie wzrosła
liczba dzieci mających wadę wzroku. Są
to dane wyliczone na podstawie
statystyk, a więc zdarzenia rzeczywiste.

Z kolei z przykładami opinii mamy do
czynienia tutaj: uczniowie chętniej
odrabiają zadania domowe, gdy siedzą
wygodnie - informacja ta nie jest
stanem faktycznym, lecz czyimś
domysłem. Albo Jury Europejskiego
Stowarzyszenia Filmów dla dzieci
przyznało nagrodę animacji
„Superagentka”. To film, który      z
pewnością spodoba się wszystkim
młodym widzom lubiącym
detektywistyczne zagadki – również jest
to opinia, która zawiera przypuszczenie.

Zatem widzimy, że różnica między
faktem a opinią przebiega w sposób
niezwykle subtelny. Bądźmy zatem
uważnymi             i krytycznymi
odbiorcami rzeczywistości medialnej.

             Laura Gołębiewska z klasy V B

. .



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 23 05/2022 | Strona 7 
www.juniormedia.pl SZKOLNE WIEŚCI

Karykatura i satyra, czyli boomerski mem

Najprościej mówiąc, karykatura jest
przedstawieniem danej osoby na obrazie w taki
sposób, aby uwydatnić jej złe cechy. Jednak to
najprostsza definicja, a jak dokładniej ma się
sprawa karykatury?
Osoba na karykaturze jest przedstawiana w zabawny
sposób. Można tu zastosować hiperbolę, czyli
przesadnię. Ktoś na przykład ma wydatne usta, więc
na obrazie są one dwa razy większe i dalej tycie oczy,
zamiast naturalnie małych. Postać na obrazie można
także zdeformować. Często zamiast proporcjonalnej
rysuje się zbyt dużą głowę i małe ciało lub na odwrót.
Istnieje też możliwość pomijania szczegółów wyglądu.
Karykatura ma również wiele wspólnego z satyrą.
Satyra i karykatura ośmiesza i piętnuje. Tylko z tą
różnicą, że satyra zjawiska, a karykatura osoby. Obie
za to prezentują świat poprzez komiczne
wyolbrzymienie. Prześmiewczy utwór ukazuje postać
karykaturalnie, czyli w krzywym zwierciadle, ale nie
proponuje żadnych pozytywnych rozwiązań. Czasami
prowadzi nawet do kontrowersji, bo sugeruje
odmienne zdanie.
Zastosowanie tego drwiącego obrazu to „wentyl’’
pozwalający na rozładowanie negatywnej energii.
Jeśli kogoś przykładowo nie lubisz i jesteś na niego
zły, możesz, portretując go zniekształcić jego twarz i
uwydatnić pewne jej cechy. Popatrzysz na jego
przezabawną, zdeformowaną twarz, po czym z
pewnością poczujesz się lepiej. Ważne jednak, aby
twoja radosna twórczość nie trafiła do rąk
portretowanego. Nie chodzi przecież o to, aby ranić tę
osobę. Najlepiej dać w ten sposób upust własnym
emocjom, a kartkę z obrazkiem zniszczyć.
Ciekawe jest również pochodzenie samego słowa,
gdzie w języku włoskim caricatura oznacza
ładowanie, przeciążanie. Co ciekawe, nie została ona
wymyślona tak po prostu, bez żadnego zastosowania.
Ma wielkie znaczenie... terapeutyczne.
Uważam, że karykatura jest ciekawą formą obrazu,
przez którą można inaczej spojrzeć na świat. Ważne,
aby nie przesadzać i nie dodawać przypadkowych
elementów, tylko w interesujący sposób ukazać
wybraną osobę, a tej nielubianej dać szansę na
poprawę. Niech krytyka będzie budująca.
                         Martyna Ogrodzka z klasy VII B
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KRZYWE ZWIERCIADŁA

Drogi Czytelniku, czy widziałeś kiedyś swoje
odbicie w krzywym zwierciadle? Jeśli tak, to
zapewne skojarzyło ci się ono z karykaturami
różnych znanych osób. Lecz czym tak
naprawdę jest karykatura? W tym tekście
postaram się wyjaśnić, czym ta dziedzina sztuki
jest.

Karykatura, jest to świadome zniekształcenie
osoby, zjawiska czy przedmiotów w celu
podkreślenia cech negatywnych. Ja skupię się na
karykaturach ludzi. Jeśli kiedykolwiek, Szanowny
Czytelniku, widziałeś karykaturę, na pewno rzuciła
ci się w oczy głowa nieproporcjonalnie duża w
porównaniu do reszty ciała. Jest to
charakterystyczna cecha tej dziedziny sztuki. W
obliczach osób padających ofiarą przerysowania
możemy znaleźć wiele wyolbrzymień. Na przykład
ktoś kto ma lekko odstające uszy, w karykaturze
będzie miał uszy porównywalne rozmiarem do
uszu słonia. Najpopularniejsi polscy twórcy
karykatury to o dziwo nie panowie i panie z
Zakopanego koczujący na ulicach w poszukiwaniu
klientów. To prawdziwi artyści, tacy jak na przykład
Marek Grela czy Dariusz Łabędzki.
Gdy słyszymy słowo karykatura, natychmiast w
głowie pojawia się myśl związana z wyśmianiem
kogoś lub czegoś. Takie same skojarzenia budzi
satyra.
Przykładowe satyry to „Żona Modna” Ignacego
Krasickiego (literatura) czy seria obrazów Williama
Hogartha, w tym obraz „Przy śniadaniu”. Oba te
dzieła wyśmiewają fakt zawarcia małżeństwa z
przyczyn innych niż miłość, czyli chęć zdobycia
tytułu szlacheckiego lub otrzymania dużego
majątku. Karykatura różni się jednak tym od satyry,
że wyśmiewa konkretnie to, co jest namalowane, a
satyra jedynie niepożądane zachowania.
Karykatura to naprawdę fascynująca dziedzina
sztuki. Może wydawać się nietrudna, lecz w
rzeczywistości łatwa nie jest. Szanowny Czytelniku,
Odbiorco dzieł literackich, malarskich i filmowych,
mam nadzieję, że zaciekawił cię mój tekst. ;-)

                           Maria Łukomska z klasy VII B

. .
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Debata polityczna w klasie VIII A odbyła się
podczas dwóch zajęć wiedzy o społeczeństwie, 
 tj. 31 marca oraz 5 kwietnia. Brali w niej udział
uczniowie reprezentujący trzy partie polityczne:
GWR (Gospodarka, Wolność, Rozwój), PO
(Platforma Obywatelska) oraz Konfederację.       
 W debacie wzięli udział także klasowi
dziennikarze, a nawet zadbano o ochronę całego
wydarzenia, ponieważ temperatura sporu była
naprawdę wysoka. Głównym celem debaty było
przedstawienie programu wyborczego każdego   
 z ugrupowań politycznych.

Dyskusję rozpoczęli przedstawiciele Konfederacji
(Kacper Błaszczyk, Jakub Kulesza, Mateusz
Kwiatkowski). Poruszyli oni kwestię podatkową. Mieli
jeden jasny cel: "zmniejszać podatki, by nie
ograniczać".

Na taki sam temat wypowiedzieli się przedstawiciele
PO (Adam Michalczyk, Jakub Kujawa), lecz ci klasowi
politycy mieli całkowicie inne zdanie w tej kwestii.
Zaproponowali oni większe podatki oraz mniejsze
płace.

Przedstawiciel GWR w kwestii podatkowej wyraził się
przychylnie na temat wcześniej zaprezentowanych
poglądów Konfederacji. GWR oskarżyło PO o
oszustwa wobec obywateli, gdyż w programie z 2007
roku zapewniali, że obniżą podatek VAT z 22% do
15%, a po ośmioletniej kadencji opłaty na rzecz
państwa wzrosły do 23%.

Niestety, PO nie odniosło się do zarzutów. GWR
zaproponowało, ich zdaniem, nowoczesne
rozwiązania. Politycy ci chcą, aby pomoc socjalna
była udzielana tylko w skrajnych przypadkach.
Konfederacja chce z kolei ułatwić i przyspieszyć pracę
sądów. Chcą, żeby procesy trwały najdłużej miesiąc.
GWR ogłosiło, że ma podobne stanowisko co
Konfederacja odnośnie poprawy pracy sądów. 

GWR zaproponowało też szkolenia dla sędziów.
Przedstawiciele PO położyli w swym przemówieniu
akcent na wolność mediów. Chcieli, by media były
obywatelskie i niezależne od państwa. GWR również
było za usamodzielnieniem mediów. Konfederacja
zaproponowała bony edukacyjne. Politycy ci uważają,
że nie powinno być możliwości legalnych marszów i
zgromadzeń dla społeczności LGBT. Konfederacja w
swoim programie skupiła się na wolności i wolnym
wyborze dla obywateli.

Nasze klasowe wybory wygrała partia Konfederacja,
lecz jedynie z przewagą jednego głosu. My zaś, jako
dziennikarze relacjonujący tę polityczną debatę
staraliśmy się zachować obiektywizm i powstrzymać
się od wszelkich ocen. Czy się to nam udało? Drogi
Czytelniku, oceń to sam.

 Małgorzata Felczak i Mateusz Bugaj z klasy VIII A

Debata polityczna - próba obiektywnej
dziennikarskiej relacji 

. .
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Czy patriotyzm naprawdę odchodzi do lamusa?

Moja Babcia zapytała mnie ostatnio o moje
zdanie na temat patriotyzmu. Wtedy bez
wahania odpowiedziałam, że jest to wartość
nadal ceniona i bardzo potrzebna. Teraz
postaram się tutaj przed wami, Drodzy
Czytelnicy, obronić to twierdzenie.

Bohaterowie „Kamieni na szaniec” są niewątpliwie
wzorami do naśladowania dla wielu młodych ludzi.
Osobiście znam nie jedną osobę, która jest wierna
ich ideałom. Dowodzi to, jak bardzo postawa
patriotyczna jest aktualna i dziś.

W utworze Juliusza Słowackiego „Balladyna” Kirkor
walczy o dobro ojczyzny i rodaków. Jest on
prawdziwym patriotą, który ginie za ojczyznę.
Bardzo blisko granic naszego państwa rozgrywa
się prawdziwy dramat. Patriotyzm w czasie działań
wojennych spełnia bardzo praktyczną rolę. Bez
niego wygrana z wrogiem byłaby po prostu
niemożliwa. Bohaterowie ukraińscy, jak na razie,
świetnie sobie radzą. Między innymi dzięki temu,
że są gotowi oddać życie za ojczyznę.

W książce „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca
Molnara wszyscy tytułowi chłopcy byli patriotami.
Uważali Plac Broni za swoją małą ojczyznę. Byli
gotowi zginać w walce z Chłopcami z Ogrodu
Botanicznego. Niestety, jeden z bohaterów,
Nemeczek, zmarł wskutek choroby, bo chorując, z
wysoką gorączką, wymknął się z domu, by walczyć
z wrogiem.
Nie jestem pewna, czy udało mi się Was
przekonać? Odnoszę wrażenie, że postawa
patriotyczna we współczesnym świecie nadal jest
obecna i przez wielu ceniona. 

Przytoczone powyższej utwory należą do kanonu
literatury patriotycznej polskiej i światowej i są, w
moim odczuciu, nadal aktualne, a postawy
patriotyczne w nich odmalowane można odnosić
do bohaterów dzisiejszych czasów. Na przykład do
dzielnego prezydenta Ukrainy - Wołodymyra
Zełenskiego.
                        Maria Łukomska z klasy VII B

. .
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Konstytucja 3 Maja - fakty i przemyślenia

Odpowiedzmy sobie
najpierw na pytanie
czym była i czym jest
Konstytucja?
Konstytucja to z łaciny „constitutio”, czyli
ustanowienie. Jest to najważniejszy dokument
prawny w państwie. Posiada najważniejszą moc
prawną. Zasady w niej zapisane obowiązują
wszystkich obywateli. Nasza polska Konstytucja,
była pierwszą w Europie i drugą na świecie.
Pierwszą była ta amerykańska, uchwalona w 1787
r.

Kto, kiedy i dlaczego?

Konstytucja uchwalona była z inicjatywy Stanisława
Augusta Poniatowskiego na Sejmie Czteroletnim   
   3 maja 1791 r. i stąd jej nazwa. Stało się to w Sali
Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.     
W dniu uchwalenia Konstytucji przestała istnieć
Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce
powstała Rzeczpospolita Polska. Przestał też
istnieć system ustrojowy oparty na liberum veto.

Wśród naszych świąt Rocznica Uchwalenia
Konstytucji zajmuje drugie miejsce zaraz po 11
Listopada, czyli Święcie Niepodległości.
Przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się
trudnego zadania reformy państwa chylącego się
ku upadkowi. Ustawa ta zawierała śmiałą wizję
oraz program budowy nowoczesnego państwa i
społeczeństwa. 
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Polska była bardzo osłabiona i traciła
niepodległość, i Konstytucja pomogła podnieść się
obywatelom duchowo, politycznie i moralnie.
Przez lata w kolejnych ustawach zasadniczych
zmieniały się zapisy i nie pozwalano publicznie
obchodzić święta uchwalenia tej Pierwszej Ustawy.

Obecnie obowiązującą w Polsce Konstytucją jest
Konstytucja Rzeczpospolitej uchwalona 2 kwietnia
1997 r. Weszła w życie 17 października 1997 r.
Złożona jest z Preambuły i 13 rozdziałów
podzielonych na 243 artykuły.

Dzięki Konstytucji jesteśmy równi, mamy swoje
prawa, których możemy dochodzić w sądach.
Naród wybiera prezydenta, posłów i senatorów.
Mamy wolność wyznania i głoszenia poglądów.
Możemy żyć w wolnym kraju. Stojąc po stronie
dobra wspólnego, stajemy się Obywatelami.

Kończąc te przemyślenia, na myśl przychodzi mi
jedno słowo, DZIĘKUJĘ ! Dziękuję, że mogę żyć   
  w wolnym, cywilizowanym kraju, gdzie jestem
Obywatelką.
                            Julia Rzymowska klasa VII B

. .
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Niech się święci Trzeci Maja!

Trzeciego maja cała Polska oraz Polacy na
całym świecie obchodzą święto narodowe
upamiętniające przyjęcie w 1791 roku pierwszej 
w Europie i drugiej na świecie spisanej
konstytucji. Jest to jedno z najważniejszych
polskich świąt.

Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Uchwalenie
Konstytucji Trzeciego Maja zostało uznane za
święto już 5 maja 1791. Począwszy od 2007 roku
Trzeci Maja jest również świętem narodowym
Litwy. 

Konstytucja została uchwalona przez Sejm
Czteroletni, który został zwołany w październiku
1788. Podczas obchodów pierwszej rocznicy
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja 1792 roku
wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek
wojskowych, których zabrakło w krytycznym
momencie rosyjskiego ataku w 1792 r.

Obchody rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja były
organizowane także w skupiskach Polonii, przede
wszystkim w amerykańskim mieście Chicago.         
W okresie zaborów obchodzenie rocznic
Konstytucji  Trzeciego Maja było zakazane przez
wszystkich zaborców. 

I choć Polacy, którzy odważyli się obchodzić
publicznie to święto, byli za to karani, to
patriotów  w narodzie nigdy nie brakowało.

                      Zuzanna Barańska z klasy VII B
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	2 kwietnia - Bądźmy świadomi!
	Stereotyp życiowej roli
	Bardzo często w reklamach pokazywany jest stereotyp mężczyzny i kobiety.          W stereotypowym świecie dostrzegamy kobiety, których rolą jest praca w domu oraz opieka nam dziećmi i byciem miłą dla współmałżonka. Mąż i dzieci muszą mieć przygotowane posiłki, posprzątany dom, wyprane i wyprasowane ubrania.
	Liczę na to, że zaskakujących pozytywnie reklam będzie więcej.

	W stereotypowym małżeństwie z reklam to żona wychowuje. Mężczyzna z kolei chodzi do pracy, ewentualnie po pracy zajmuje się na przykład czyszczeniem samochodu lub oporządzeniem ogródka, jeżeli takowy posiada albo wędkowaniem.
	Miłosz Piechowicz z VII B
	Dlatego uważam, że z reklam  muszą zniknąć stereotypowe, bardzo schematyczne role kobiety i mężczyzny. Powinno je zastąpić partnerstwo dwojga kochających się i szanujących siebie ludzi.
	Zarówno kobieta jak i mężczyzna mogliby być być pokazywani jako tacy, którzy wspólnie zajmują się domem, wspólnie wybierają samochód, którym będą podróżować, wspólnie interesuje ich wychowanie swoich dzieci, mają wspólne łączące ich pasje, którym się oddają.

	O roli matki i ojca
	Ostatnio widziałam reklamę pewnego leku na kaszel dla dzieci, który dziecku podawała mama. Ta reklama skłoniła mnie do refleksji na temat stereotypu matki i ojca w reklamach. Stwierdzam, że w reklamach dość często używa się stereotypów.
	W wielu reklamach ojciec jest tym, który pracuje i naprawia, a matka zajmuje się sprzątaniem, gotowaniem i wychowuje dzieci. Przez tak wyraźny podział ról, jest nam łatwiej uwierzyć w to, że rodzina przedstawiona w reklamie powinna właśnie tak wyglądać.
	Jest takie powiedzenie: „Do ojca po grosz, do matki po koszulę”. Obrazuje ono stereotypową rolę ojca jako głowy rodziny, a matki jako pani domu. Ojciec pracuje, a matka prasuje, gotuje i sprząta. Te kalki myślowe daje się zauważyć choćby w literaturze, na przykład w książce Nicka Butterwortha - „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Złodziej Pioruna”. W tej historii matka głównego bohatera, Sally, jest niemalże służącą dla ojczyma Percy'ego. Książka ta zgrabnie walczy ze stereotypem umęczonej matki, która musi wykonywać wszystkie prace domowe.
	Zatem, dość tak jednostronnego podejścia do roli kobiety i mężczyzny       w reklamie,  a co za tym idzie w naszym życiu.

	W tej pracy postaram się obronić to stwierdzenie.
	Maria Łukomska z klasy VII B


	Co to jest fakt i czym jest opinia?
	Bo jest to informacja potwierdzona wynikami badań, czyli zaszła                      w rzeczywistości. Albo, że ciągu ostatnich trzech lat dwukrotnie wzrosła liczba dzieci mających wadę wzroku. Są to dane wyliczone na podstawie statystyk, a więc zdarzenia rzeczywiste.
	Z kolei z przykładami opinii mamy do czynienia tutaj: uczniowie chętniej odrabiają zadania domowe, gdy siedzą wygodnie - informacja ta nie jest stanem faktycznym, lecz czyimś domysłem. Albo Jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla dzieci przyznało nagrodę animacji „Superagentka”. To film, który      z pewnością spodoba się wszystkim młodym widzom lubiącym detektywistyczne zagadki – również jest to opinia, która zawiera przypuszczenie.
	Zacznijmy od początku: Fakt oznacza to, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości, zaś Opinia to przekonanie o kimś lub o czymś, pogląd na jakąś sprawę, ocena.
	Zatem widzimy, że różnica między faktem a opinią przebiega w sposób niezwykle subtelny. Bądźmy zatem uważnymi             i krytycznymi odbiorcami rzeczywistości medialnej.
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