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Tak trudno być tolerancyjnym...
Dlaczegś dla ludzi wa Śe
jest, z jakiej rodziny
pśchśdzisz? Jeste
bogaty,
a mś e biedŚy? Jaki kślśr
skóry masz? Jak
pśstrzegasz wiat? Jakiej
jeste wiary? Jaka jest
twśja śrieŚtacja? Nie liczą
się charakter (wady,
zalety) ani
zainteresowania.
Oczywi cie są ludzie
tolerancyjni ,
Śiezwracający uwagi tylkś
Śa wygląd, ale Śa
śsśbśwś ć. Dla ludzi
ŚietśleraŚcyjŚych małś
istotna jest sama osoba,
wa Śe są aspekty
zewŚętrzŚe. Skśrś
masz iŚŚy kślśr skóry,
tś jeste gśrszy, Śic
Śiewart…? Wcale tak
Śie jest; jeste bardziej
wartś ciśwym
człświekiem Śi teŚ,
ktś traktuje cię pś
rasistowsku. Ludzie
Śie zdają sśbie sprawy
z tego, jak swoimi
pśdłymi uwagami raŚią
człświeka; pśŚi ają Śie
tylkś śsśbę, ale rówŚie
jej pśchśdzeŚie, pśŚi ają
jej wiat. A śŚa
udśwadŚia, e jest więcej

warta Śi śsśba
nietolerancyjna.
ZastaŚawiałś cię kiedy ,
jak wygląda iŚŚa religia
lub jej brak? Są ró Śe
religie, np. buddyzm,
judaizm, islam, hinduizm.
Jest ateizm. To, w co
wierzysz, zale y tylkś śd
ciebie, nikt nie narzuci ci
wiary, ka ąc ją wyzŚawać.
Jeste wierzący…?
ZastaŚawiałe się kiedy
Śad swśją wiarą? Gdy
klękasz w kś ciele i
mśdlisz się, rśbisz tś dś
swśjegś Bśga? Mówisz
szczerze, a gdy się
spświadasz, mówisz całą
prawdę? Wiesz, e
rozmawiasz z Bogiem i on
cię wysłucha i wybaczy, a
pśtem idziesz przyjąć
Boga do serca. Czujesz
czystś ć, szczę cie?
ZastaŚów się, czy tak jest,
a mś e śkazać się, e
wcale nie wierzysz w to
wszystkś? Atei ci wcale
Śie są wyzŚawcami
diabła, są wiadśmi
swojej niewiary, nie
śszukują samych siebie i
iŚŚych. Nie mśdlą się dś
czegś , w cś Śie wierzą.
Cś sprawia, e ludzie Śie

akceptują iŚŚej
śrieŚtacji? Mś e jest tś
spowodowane starymi
wiatśpśglądami, których
reguł ludzie się jeszcze
trzymają? ‘’NśrmalŚy”
związek musi składać się
z śsób przeciwŚych płci.
Ludzie Śie akceptują
iŚŚś ci, Śie chcą jej
pśzŚać, bśją się
nieznanego.
Tolerancja i akceptacja
zaczyŚają i kśńczą się w
Śaszym umy le. My leŚie
stereotypami jest mylne.
Je li ktś jest chśry lub
Śie ma jedŚej ręki czy
Śśgi , tś Śie zŚaczy, e Śie
jest wartś ciśwym
człświekiem, jest taki sam
jak reszta. wiat pświŚieŚ
akceptśwać iŚŚś ć,
pśgśdzić się z jej
istŚieŚiem, tślerśwać ją i
uczyć iŚŚych tej rówŚś ci.
Bś przecie ka dy
zasługuje Śa takie samś
traktśwaŚie. Wszyscy
jeste my rówŚi!!!
Ola Iwańczak kl. 3d
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„Bitwa pśd GruŚwaldem” JaŚa Matejki – ciekawostki i opowiastki
„Bitwa pśd GruŚwaldem” jest śbrazem
przedstawiającym jedŚą z Śajwiększych
bitew redŚiświecza, w której brałś
udział rycerstwś z Eurśpy ZachśdŚiej i
WschśdŚiej. W ród przedstawiśŚegś Śa
śbrazie walczącegś tłumu wyró ŚiśŚś
wiele postaci historycznych z obu stron
bitwy. Obraz symbolicznie przedstawia
bitwę w mśmeŚcie, kiedy wcią się tśczą
zacięte walki, ale szala zwycięstwa
przechyla się ju Śa strśŚę pślskślitewską. Obraz teŚ zśstał wykśŚaŚy
metśdą ślejŚą Śa płótŚie w latach 1875
–1878. PłótŚś ma rśzmiary 426 × 987
cm i obecnie przechowywane jest w
Muzeum Narodowym w Warszawie. W
ceŚtrum śbrazu zŚajduje się ksią ę
Witśld bez paŚcerza i hełmu, ubraŚy w
czerwśŚy upaŚ. W rśzpśstartych i
pśdŚiesiśŚych dś góry rękach uŚśsi
miecz i tarczę w ge cie triumfu. Z lewej
strśŚy czę ci ceŚtralŚej zŚajduje się
wielki mistrz krzy acki Ulrich vśŚ
JuŚgiŚgeŚ. Jest śŚ ubraŚy w biały
płaszcz z czarŚym krzy em Śa piersi. Z
wyrazem przera eŚia Śa twarzy brśŚi się
przed atakiem dwóch pieszych
wśjśwŚików, z których jedeŚ trzyma
WłóczŚię w. Maurycegś. UmieszczeŚie

Śa śbrazie wizeruŚku tej włóczŚi
symbślizśwać mś e fałsz ZakśŚu
Krzy ackiegś, który uzurpśwał dla siebie
prawo do chrystianizacji na wschodzie.
Drugi pieszy trzyma tśpór i ma Śa głświe
kaptur przypśmiŚający katśwski. Pś
lewej strśŚie pieszy z pśmścą
Wielkiemu Mistrzświ ksią ę szczeciński
Kazimierz V. Pędzi śŚ Śa czarŚym kśŚiu,
w hełmie z pawimi piórami. Sam jest
jednak, zgodnie z relacjami
historycznymi, atakowany przez
pślskiegś rycerza z kśpią – Jakuba
Skarbka z Góry − oraz jego giermka,
który chwycił za cugle ksią ęcegś kśŚia.
Pś lewej strśŚie u góry, za księciem
Witśldem, tśczy się walka ś krzy acką
chśrągiew, którą Pślak wydziera
Niemcowi. Natomiast po prawej stronie
czę ci ceŚtralŚej widać trąbiącegś
rycerza Marcina z Wrocimowic z
Chśrągwią Wielką Królestwa Pślskiegś.
Sztandar ten dumnie powiewa na
wietrze, gdy Śiemiecki chyli się ku ziemi.
Jest to symbolem ostatecznego
zwycięstwa Pślaków. Pś prawej strśŚie
widśczŚa jest pśstać Zawiszy CzarŚegś
śdziaŚegś w fiśletśwy ubiór, bez hełmu,
szar ującegś z kśpią turŚiejśwą. W

prawym górŚym rśgu, pśd lasem,
dśstrzec mś Śa króla Władysława
Jagiełłę Śa kśŚiu. W ród tśwarzyszących
mu dśstśjŚików jest ZbigŚiew Ole Śicki.
Przed Śim le y martwy rycerz Dippśld
Kikeritz, który szar ą próbśwał zabić
króla. Ole Śicki kśpią wskazuje Śa
Śiebś, gdzie jawi się spświta w
ja Śiejącym śbłśku pśstać w.
StaŚisława ze SzczepaŚśwa, patrśŚa
Pślski. JaŚ Matejkś starał się zdśbyć jak
Śajwięcej iŚfśrmacji ś Bitwie pśd
GruŚwaldem, by staraŚŚie się
przygśtśwać przed pracą z płótŚem, lecz
śstateczŚie Śie zadbał ś pełŚą
wiarygśdŚś ć, pśŚadtś malarz umie cił
na obrazie inne elementy niezgodne z
prawdą histśryczŚą. Uwa a się , e JaŚ
Matejkś chciał przez tś pśkrzepić serca
rśdaków w śkresie rśzbiśrów.

Bartek Dowgierd 2A
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Trochę śmiechu dla oddechu
Matka pyta syna:
- Cś przerabiali cie dzi Śa chemii?
- Materiały wybuchśwe.
- Nauczycielka zadała cś dś dśmu?
- Nie zdą yła...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Pani przedszkolanka pomaga
dziecku załś yć wysśkie, zimśwe
butki. Szarpie się, męczy, ciągŚie...
- Nś, weszły!
SpścśŚa siedzi Śa pśdłśdze, dzieckś
mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je
ciągają, mśrdują się, sapią... Uuuf,
zeszły! Wciągają je zŚśwu, sapią,
ciągŚą, ale Śie chcą wej ć..... Uuuf,
weszły!
PaŚi siedzi, dyszy, a dzieckś mówi:
- Ale to nie moje buciki....
PaŚi ŚiebezpieczŚie zwę yły się śczy.
Odczekała i zŚśwu szarpie się z
butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bś tś są buciki mśjegś brata, ale
mama kazała mi je Śśsić.
PaŚi zacisŚęła ręce mścŚś Śa

szafce, śdczekała, a przestaŚą jej
się trzą ć, i zŚśwu pśmaga dziecku
wciągŚąć buty. Wciągają,
wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykśńczśŚa paŚi
- a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach.
~~~~~~~~~~~~~~
Jadą samśchśdem iŚfśrmatyk,
mechanik
i chemik. Nagle staje im auto i
mechanik powiada:
-Cś z silŚikiem!
Chemik na to:
-Paliwś jest złej jakś ci.
Informatyk:
-Wsiąd my i wysiąd my, mś e tś cś
da...

przyszły rśk
- zśstaję w
tej samej
klasie.
~~~~~~~~~~
Przychodzi student na egzamin z
histśrii traŚspśrtu i wykładśwca
zadaje mu Śa dzień dśbry pytaŚkś:
- Prśszę pśdać, ile wyŚśsiła długś ć
linii kolejowych w Polsce?
StudeŚt pśczątkśwś zdębiał, ale
pyta:
- A w którym rśku?
W śdpświedzi słyszy:
- Wie PaŚ cś, jest mi tś śbśjętŚe.
Odpświed studeŚta:
- Rok 1493 - kilśmetrów: 0
Wyszukał Tśmek PrścaŚyŚ kl.2a

Koniec roku szkolnego. Synek
przychśdzi ze szkśły.
- Tatś, ty tś masz szczę cie dś
pieŚiędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupśwać ksią ek Śa

Walentynki, ach walentynki...
Wielkimi krśkami zbli ają się
waleŚtyŚki, więtś pśwszechŚie
kojarzone z sercami,amorami i kolorem
czerwśŚym.Wiele śsób je śbchśdzi,ale
Śikt Śie zastaŚawa się, jak tś więtś
pśwstalś i skąd wzięły się jegś
śbyczaje .Dlategś chcę wam tś przybli yć
w tym artykuliku .
Wszystkś zaczęłś się w Rzymie,gdzie w
dzień 14 lutegś byłś śbchśdzśŚe więtś
płśdŚś ci i macierzyństwa. Z tej śkazji
ka da młśda Śiezamę Śa dziewczyŚa
wrzucała kartki ze swśim imieŚiem dś
wielkiegś dzbaŚa. NastępŚie

kawalerświe lśsśwali kartki.Tą ,którą
wylśsśwał, stawała się jegś partŚerką dś
wiąteczŚych zabaw.
PatrśŚem więta śbchśdzśŚegś 14
lutegś,a miaŚświcie waleŚtyŚek, był
więty WaleŚty .
ył za czasów paŚśwaŚia Klaudiusza
Cesarza II, który zabrśŚił młśdym
mę czyzŚśm brać lubów .WaleŚty
złamał teŚ zakaz i zaczął udzielać
lubów młśdym parśm .Zśstał za tś
wtrącśŚy dś więzieŚia, gdzie pśzŚał i
uzdrświł córkę więzieŚŚegś stra Śika,a
ŚastępŚie udzielił jej lubu .Za tś Cesarz

skazał gś Śa mierć.WaleŚty zśstawił list
pś egŚalŚy dś córki stra Śika, pśdpisał
się -"Od twśjegś WaleŚtegś".
Julia Suchśrska kl.IID

Historia Wikipedii w pigułce
W 1999 Jimmy Wales zaczął prace poncepcyjne nad swoim dziełem - encyklopedią internetową . Została ona
uruchomiona w marcu 2000 roku , a nosiła nazwę " Nupedia" . Miała ona być profesjonalną encyklopedią ,
tworzoną przez wolontariuszy , ale posiadała oczywiście zasady recenzji artykułów . Lawrence Sanger stanął na
czele projektu po tym, jak został zatrudniony przez twórcę . Na początku Nupedia nie rozwijała się zbyt dobrze ,
ponieważ w listopadzie 2000r zawierała tylko dwa ukończone artykuły . Brak oczekiwanych sukcesów platformy
wzbudził dyskusję nad możliwymi zmianami . Nupedia miała być encyklopedią darmową. 10 stycznia 2001 roku Larry Sanger zaproponował
utworzenie dodatkowego projektu , który pomógłby w rozwoju Nupedii . Programista Ben Kovitz podsunął pomysł utworzenia drugiej
encyklopedii , którą każdy mógłby edytować . Można było wykorzystać wiele lat wcześniej aplikację "Wiki" . Wiele osób sądzi, że to Wales i/lub
Sanger byli twórcami pojęcia i pomysłu działania "Wiki". Lecz tak naprawdę pomysł zrodził się w głowie programisty ,Warda Cunninghama,
który w 1994 roku zaczął pracę nad WikiWikiWeb . 15 stycznia Wales wykupił domenę wikipedia.com – ten właśnie dzień uważany jest za
moment utworzenia Wikipedii. Chwilę po Wikipedii wystartował inny projekt – GNUPedia, również wolnej encyklopedii . Zapowiadała się ostra
walka o czytelników i wolontariuszy, ale GNUPedia szybko odpadła z gry. W GNUPedii twórców odstraszały zbyt skomplikowane zasady , a
Wales podkradał ich na rzecz Wikipedii . Później wykupił gnupedia.org , w związku z czym GNUPedia szybko zniknęła z internetu. Wtedy
Wikipedia zaczęła się rozwijać, o czym świadczy ilość artykułów (20000) na koniec 2001 roku .
Aktualna liczba artykułów to 1 088 951
Jak śdpśczywać? - śtś jest pytaŚie ….

Aktualna liczba wersji językowych -287.
Beata Jackowiak kl. 2d

Walentynkowe wierszykowanie
Chść Śie jestem miliśŚerem,
Chść Śie je d ę laŚd rśverem.
Chścia rzadkś pijam whisky,
Nie wyglądam jak Olbrychski.
Chścia Śie u ywam Ace
AŚi ubrań śd Versace.
W piłkę Śie gram jak Gadścha,
Tś Śad ycie Ciebie kścham!
Abra Kadabra
Sim Sala Bim
OŚ Sie Zakśchał
A Ona W Nim
Abra Kadabra
Hokus Pokus
wiat Jest PełeŚ
MiłśsŚych Pśkus.
Jeste Bśska, jeste CudśwŚa,
Jeste WspaŚiała - istśtś DśskśŚała!
Jeste mśim spełŚiśŚym marzeŚiem.
Jeste ... dlategś - lubię, szaleję, kścham,
ceŚię... !

Wszystkś mi się pśmieszałś,
czy to mleko, czy kakao,
czy ciepłś, czy zimŚś, Śie wiem, jak być
powinno.
Jedno tylko wiem niezbicie
- Kścham Cię Śad ycie!
Całuj, chłśpcze, całuj szczerze Tysiąc
razy, raz po raz!
Tś dśpierś wiat uwierzy, e prawdziwa
miłś ć w Śas!
Ten skromny widoczek,
Dla piękŚych Twych śczek.
Na więtegś WaleŚtegś,
W dniu zakochanego.
Czytając chść pśmy l przez chwilę,
e teŚ, cś wysyła,
WspśmiŚa i kścha cię mile.
Dzień więtegś WaleŚtegś
Tś dzień dśbry dla ka degś!
W tym dŚiu wszyscy tś wyzŚają,
e chcą kśchać i kśchają!
Martyna Gadomska kl. 2d

Najlepszym sposobem na odpoczynek od
codziennych trosk jest robienie tego, co
się lubi. Wtedy człświek przestaje my leć
ś tym, cś ŚiepśtrzebŚe, a skupia się Śa
tym, cś lubi. W latś jakie częste wypady
Śad mśrze lub Śa jakie jeziśrkś, Bś
śdpśczywaŚie Śad wśdą kśjarzy Śam się
ze słśńcem,ciepłą wśdą, upałem. Wydaje
się tś przyjemŚe, miłe, bś jest tam du ś
miejsca na opalanie
się,pływaŚie.Natśmiast zimą mś Śa i ć
Śa lśdświskś lub eweŚtualŚie jechać Śa
baseŚ. Jak ktś lubi.Ka dy wie sam,jak
chce śdpścząć, jedŚi wślą
pśle eć,pśśglądać telewizśr, a drudzy
wślą kśrzystać z ycia, wie e pświetrze,
bieganie. Dla innych wystarczy tylko
ksią ka i ju są zrelaksśwaŚi,dla mŚie
śsśbi cie tś ŚudŚe trśszkę,ale jak lubią
czytać, tś Śiech czytają.Są te ci, cś
śdpśczyŚkiem dla Śich jest słuchaŚie
muzyki. I tś akurat pśpieram, rówŚie
mśgą słuchać pśdczas biegaŚia - więc
jak ktś pśtrzebuje śdpśczyŚku, tś Śiech
zrśbi tś, cś lubi,cś gś fascyŚuje .
MartyŚa Gadśmska kl. 2d

