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"Wilk 2" część 5

North była od godziny podłączona do maszyny do kopiowania DNA, tak jak pięć innych wilków. Były tam dwie
samice i trzech samców. Doktorek powoli kończył kopiowanie materiałów  DNA, a wilki, razem z North, czuły
się coraz bardziej zmęczone. Dr. Crazy sądził, że wilki nie mogą nic jeść ani pić, by udało mu się skopiować
materiały ich DNA. Wilkom wcale się to nie podobało. 
Już od dwóch dni nic nie jadły i nie piły. Jedna z samic zaczynała umierać, tak samo jak jeden z samców. Po
następnej godzinie bycia podłączonymi, oboje umarli. Pozostały już tylko cztery wilki. 
Wtem North zauważyła niedaleko guzik, który, jak sądziła, mógł ich uwolnić. Zapytała resztę wilków, czy mają
siłę, by każdy nacisnął guzik obok jego "łoża śmierci". Wilki przytaknęły. Akurat wtedy doktorek poszedł do
łazienki. 
Wilki wiedziały, że nie będzie go tylko przez 10 minut. Musieli działać szybko. Drzwi były zamknięte na klamkę,
ale North żyła z ludźmi, więc wiedziała jak otworzyć drzwi. 
Gdy wilki wydostały się z laboratorium, zauważyły, że dokoła nich jest dosyć duży las. North natychmiast
zaczęła biec w stronę zapachu miasta. Jej właścicielki mieszkały na obrzeżach miasta, mogli łatwo dotrzeć do
ich domu. Za sobą usłyszeli krzyk doktora, który zrozumiał, że wilki mu uciekły. Nie mieli dużo czasu.

Niedługo ciąg dalszy!

Helena Żarska

DNA...

W tym
numerze:

Test Gallupa

Państwa, które
mogą powstać lub
zniknąć.

Sławni ludzie

RealizmPixabay



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 323 01/2023 | Strona 2 
www.juniormedia.plExpress

Społeczniaka

Test Gallupa

2027 to rok, w którym powstanie ten nowy kraj. Po
przeprowadzonym referendum w 2019 roku padł
wynik i z 206 tysięcy osób mogących głosować, udział
wzięło 187 tysięcy osób, a 98% z nich opowiedziało
się za niepodległością. Referendum zamyka okres
walki o niepodległość, która rozpoczęła się w latach
80. ubiegłego wieku, gdy powstała Rewolucyjna Armia
Bougainville i w 1989 roku zażądała niepodległości.
Walki między separatystami a wojskami rządowymi
trwały aż do 1998 roku. Zawieszenie broni nastąpiło w
2001 roku, po interwencji rządu australijskiego. Na
podstawie zawartego porozumienia Wyspa
Bouganvill'a zyskała status autonomicznej prowincji
Papui-Nowej Gwinei i prawo do własnych rządów w
sprawach wewnętrznych. W 2005 r. na wyspie odbyły
się pierwsze wybory do autonomicznego parlamentu
Bougainville, które wygrał opowiadający się za
niepodległością Ludowy Kongres Bougainville.
Pierwszym szefem autonomicznego rządu został
Joseph Kabui. Nowopowstałe państwo będzie
początkowo słabe gospodarczo, z nie najlepszym
systemem edukacji i ochrony zdrowia. Wiele do
życzenia pozostawia też administracja i wojsko.
Władze starają się uzyskać największe możliwe zyski
ze sprzedaży złóż miedzi i złota.Rząd Papui - Nowej
Gwinei zaakceptował wynik referendum, chociaż
odmawia uznania pełnej niepodległości powstającego
państwa. 

Jeżyk47

Wyspy...

W poprzednim artykule obiecałam napisać o teście
Gallupa, a ponieważ dotrzymuję słowa, to właśnie o
tym będzie ten artykuł. 

Narzędzie CliftonStrengths, znane w Polsce jako test
Gallupa, określa Twoje naturalne talenty.
CliftonStrengths, czyli w wolnym tłumaczeniu Mocne
Strony Cliftona. 

Zauważyłeś\aś, że niektóre rzeczy przychodzą ci z
łatwością, przyjemnością czy satysfakcją bardziej niż
inne? Test Gallupa pokazuje twoje mocne strony i
talenty, przedstawia jakie zdolności przychodzą ci z
przyjemnością i w którą stronę powinnaś się
dokształcać czy rozwijać. 

Cała teoria opiera się na założeniach Psychologii
Pozytywnej, czyli dziedzinie psychologii zajmującej
się dobrym samopoczuciem i ludzkim dobrostanem.

Test Gallupa jest płatnym przedsięwzięciem. 

Anonimka

Poznaj siebie!

Powstanie nowy kraj za kilka lat? To już prawie
pewne. 

Wyspy Bouganvill'a to ten kraj!

Pixabay
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Sławni ludzie
Bonnie Wright

Typy osobowości
Realista (realizm)

Jest to brytyjska aktorka znana z filmów “Harry
Potter”, w których grała rolę Ginny Weasley.

Informacje:
Pełne imię: Bonnie Francesca Wright
Data i miejsce urodzenia: 17 lutego 1991, Londyn
Wielka Brytania
Rodzice: Sheila Teague, Gary Wright
Rodzeństwo: Lewis Wright

Produkcje:
Seria "Harry Potter", "A Christmas Carol" "The
Sea", "Trudell", "Wyspa Robinsonów" i nie tylko!

Ciekawostki:
Często coś gubi.
Jej ulubioną postacią z Harry'ego Potter'a jest Hagrid.
Uwielbia podróżować.
Uważa, że Harry Potter wzbogacił jej dzieciństwo.
Chciałaby umieć latać.
Kocha masło orzechowe.

Sonikson11

HP :)

Realiści żyją chwilą.

Nie oczekują rzeczy niemożliwych.

Realizm polega na patrzeniu na świat taki, jaki jest.

Takie osoby zawsze starają się zachować powagę.

Realiści w większości są konkretni i obiektywni.

Jest to typ poważny.

Częste cechy realistów: zdecydowany,
wytrwały, odpowiedzialny, pracowity.

"Szklanka jest w 50% pusta i 50% pełna”.

Nierzadko są introwertykami.

Przeciwieństwem jest marzyciel.

Koala i Sonikson11

Realizm
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5 państw, które mogą zniknąć z mapy w ciągu
kilkudziesięciu lat? (cz.1)

1. Hiszpania
Państwo to jest zjednoczone od
około 600 lat, obecnie znajduje się
blisko upadku ze względu na
kryzys ekonomiczny i ruchy
secesyjne. Regiony Basków i
Katalonia domagają się wysokiej
autonomii i za wszelką cenę chcą
odłączyć się od Hiszpanii. 

2. Belgia
Belgia to następny kraj, który może
się rozpaść, ponieważ obywatele
już teraz są podzieleni wzdłuż linii
etnicznych. Podział odnosi się do
dwóch regionów kraju - Flandrii i
Walonii – które różnią się kulturowo
i językowo. 

3. Wielka Brytania
Jedność Wielkiej Brytanii stoi pod
znakiem zapytania. Niedawne
szkockie referendum odnośnie
wyspiarskiej niezależności
namieszało w umysłach
mieszkańców Walii i Irlandii
Północnej. Przypomnijmy, że
stosunkiem głosów 55% do 45%,
Szkoci zdecydowali o pozostaniu w
UE. Ale temat niepodległości
poszczególnych państw
składowych Wielkiej Brytanii nie
zniknął. Zarówno Walia, jak i
Irlandia Północna mają swoje
parlamenty, co może doprowadzić
do pełnej autonomii.

4. Malediwy 
Zniknięcie tego państwa jest raczej
pewne niż przypuszczalne. Nie jest
to konsekwencją podziałów
etnicznych, wojen domowych czy
innych kłótni kulturowych, a…
podnoszeniem się oceanów.
Mieszkańcy Malediwów są w
ekstremalnym niebezpieczeństwie,
ale kiedy trzeba będzie opuścić
dom, nie będzie problemu ze
znalezieniem nowego. Jest już na
to plan.

5. Korea Północna
Kim Dzong Un może być
zmuszony do rozluźnienia swoich
rządów, ponieważ jego kraj jest
opóźniony technologicznie. Korea
Północna to samotne państwo,
które może nie mieć
wystarczającej ilości zasobów w
obrębie swoich granic, które
pozwoliłyby mu przetrwać XX
wieku. Tym samym Korea
Północna będzie musiała otworzyć
się na handel z Chinami i nie tylko.
Kiedy to się w końcu stanie, a
Korea Północna otworzy się na
resztę świata, reżim Kima nie
będzie w stanie przetrwać.

Jeżyk47

Jak będzie?
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