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NOWINKI ZE ŚWIATA,
NOWINKI ZE SZKOŁY
Dzień Liczby Pi
Dzień
Liczby
Pi
obchodzimy 14 marca.
Wiedzieliście??

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was
ciekawy konkurs, w którym do
wygrania są naprawdę zacne oceny
z matematyki oraz z języka polskiego!
s. 14

fot. Tomasz Graban

Zgłodnieliście?
Jeśli odpowiedź na
powyższe
pytanie
brzmi
TAK,
to
idealnie trafiliście!

W tym numerze przygotowaliśmy specjalnie
dla Was 3 znakomite przepisy na pyszne
śniadania, które z pewnością zachwycą
Wasze podniebienia.
Życzymy smacznego!

OD REDAKCJI
LUCYNA
BIELIŃSKA-SYTEK

Drodzy Czytelnicy!
Wreszcie doczekaliśmy się ferii. Wszyscy zasłużyliśmy na
odpoczynek po wyczerpującej pracy. 😴

s. 24-25

Święto
zakochanych

ZSE Spółka postarała się, abyście w wolnym czasie mogli
wygodnie zasiąść w fotelu i przejrzeć kolejny numer
naszej gazetki. Co w nim znajdziecie?
Jak zwykle - dla każdego coś miłego 😊

Coraz
bliżej
do
Walentynek 💕
wyczekiwanego
przez
wszystkich
święta
osób
zakochanych.

Sprawdź jak obchodzą je oczarowani sobą
ludzie z różnych miejsc na świecie.
s. 29

W Strefie Gracza znajdziecie zebrane przez Kamila
propozycje filmów i seriali dostępnych na Playstation
Plus Video Pass. Okres ferii umożliwi Wam nadrobienie
zaległości filmowych.
Kuba
pokaże,
jak
radzić
sobie
z
zalewem
nieprawdziwych informacji w mediach internetowych
po to, aby nie dać się zmanipulować.
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W związku z tym, że chętnie dzieliliście się z nami swoją
opinią na temat autorytetów, zaprezentujemy Wasze
najciekawsze wypowiedzi, zebrane przez Magdę.
Ten temat chcielibyśmy kontynuować w kolejnych
numerach, bo dziś, w świecie wirtualnych mediów,
trudno jest znaleźć ludzi, którzy mogą nas inspirować
do działania i być wzorem do naśladowania.
Luty kojarzy się z Walentynkami, świętem miłości
i bliskości. W dobie pandemii szczególnie ważne jest to,
aby mieć osobę, której ufamy i dzięki której izolacja czy
kwarantanna może być mniej uciążliwa. Dagmara
zebrała informacje o tym, jak obchodzi się Walentynki
w Polsce i na świecie.
Przypadający również w lutym Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego jest okazją, aby docenić piękno
polszczyzny i przypomnieć przesłanie Ludwika
Wittgensteina, wyrażone w słowach „granice mojego
języka wyznaczają granice mego świata”. To właśnie
sposób, w jaki się wypowiadamy, świadczy o nas
samych, warto więc zadbać o to, żeby mówić i pisać
poprawnie. Polecamy mądry i dowcipny zarazem
wykład profesora Jerzego Bralczyka o tym, „Jak mówić,
żeby nas słuchano”.
Przy okazji zapowiadamy kolejną edycję Szkolnego
Dyktanda, do którego będziecie mogli przystąpić już
w marcu – szczegóły wkrótce.

Zgodnie z koncepcją gazetki, jej tematyka w dużej
mierze koncentruje się wokół różnych świąt, o których
często nigdy nie słyszeliśmy.
A więc:
O Święcie Kociewia opowie Wam Natalia, która od
dawna współtworzy zespół Lubichowskie Kociewiaki
i aktywnie uczestniczy w działaniach promujących
region, w którym się urodziliśmy. Polecamy ciekawą
stronę internetową, tworzoną przez pasjonatów kultury
naszego regionu.

Kuba natomiast przedstawi Wam historię Święta
Radia, zachęcając do własnych poszukiwań
odpowiadających Wam stacji radiowych. W związku
z przypadającym na drugiego lutego Dniem
Niedźwiedzia, znajdziecie w gazetce sporo
informacji
dotyczących
tego
zagrożonego
wyginięciem gatunku.
Chcemy
też
zachęcić
Was
do
udziału
w konkursach, bo nagrody na pewno przypadną
Wam do gustu – można zdobyć wysokie oceny
z języka polskiego i matematyki. Oba konkursy
mają charakter literacki, ale jesteśmy pewni, że nie
tylko wśród humanistów znajdą się zainteresowani
naszą propozycją – połączymy matematykę z
poezją, bo świętujemy w marcu Dzień Liczby Pi
oraz Światowy Dzień Poezji.
Wiemy, że Wasza kreatywność nie zna granic
– pochwalcie się nią!
No i – last but not least – Weronika podzieli się
z Wami swoimi przepisami na smaczne i zdrowe
śniadania, które dadzą Wam energię na cały dzień.
Magda i Sebastian natomiast przedstawią swoje
muzyczne zainteresowania – projekt SBM Starter
i płytę Hotel Maffija 2, a także przeczytacie
rozmowę ze Szczylem – muzycznym odkryciem
zeszłego roku.
W imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę Wam
wspaniałych
ferii,
udanego
wypoczynku
i bezpiecznego powrotu do szkoły! Przysyłajcie
nam zdjęcia z wypoczynku – może znajdziecie je
w kolejnych numerach gazetki.
Jak zwykle – zachęcamy do współpracy!
fotografie: Lucyna Bielińska-Sytek
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DNI, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ
LUTY I MARZEC 2022
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JAK WYKRYĆ FAKE
NEWS?
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JAK ROZPOZNAĆ
FAKE NEWS?
KUBA
LINDENAU

NIE DAJ SIĘ ZWODZIĆ!

GDZIE POJAWIAJĄ SIĘ FAKE NEWSY?

Fake news to termin, z którym każdy
z nas z pewnością się zetknął.
Jest to jedna z największych zmór
współczesnego świata. Kłamliwe newsy
pojawiają się wszędzie, w związku
z czym trudno je odróżnić od
prawdziwych informacji.

Właściwie wszędzie. Przede wszystkim w portalach
społecznościowych, na Facebooku, Instagramie czy
na forach internetowych. Przeważnie tam, gdzie
przeciętny Kowalski może tworzyć treści
i je udostępniać.

Na
porządku
dziennym
jest
podszywanie
się
w
mediach
społecznościowych pod wiarygodnych
i znanych użytkowników, oczernianie
różnych osób, przerabianie zdjęć, tak
aby wywoływały określone
(najczęściej negatywne) emocje, czy
zwykłe koloryzowanie różnych faktów.

A JAK ROZPOZNAĆ FAKE NEWS?
Z racji tego, że są one wszechobecne w naszym
życiu i z ich obecnością trzeba się po prostu
pogodzić, to warto byłoby wiedzieć jak te
informacje rozpoznawać.
Do tego potrzebna jest jednak odrobina
zaangażowania. Mimo, że jest to często trudne,
niekiedy wręcz niemożliwe, to są sposoby, które
pozwolą Ci na bezpieczne przeglądanie sieci, bez
obawy, że padniesz ofiarą fake newsów.
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Zwróć uwagę na język newsa: czy
zachowana
jest
ortografia
i interpunkcja. Jeśli nie, może to
oznaczać słabej jakości tłumaczenie
fake newsa, który za cel ma dotarcie
do
jak
najszerszego
grona
odbiorców.
Warto pamiętać o weryfikacji
autorów. Często
zdarza się, że
artykuły
nie
są
podpisane
imieniem
i nazwiskiem ich
autora. Jeśli to możliwe, dobrze jest
wyszukać nazwisko autorki/autora
i
prześledzić
inne
treści
udostępniane przez tę osobę.
Zadaj sobie pytanie jakie emocje
wzbudza w Tobie owa treść.
Czy jest przygotowana tak, by
wywołać gniew, złość, albo pogardę?
Jeśli tak, to podejdź do niej
z dystansem!
Poznaj autora i jego poprzednie
publikacje.
Jeśli
sensacyjna
wiadomość jest jego pierwszym
newsem, to powinna nam się zapalić
czerwona lampka.

źródło: za zgodą właściciela
https://x.facebook.com/AHGSFDS/photos/a.900280840024944/3587936211259380/?type=3&source=48i

Sprawdzaj, czy strona internetowa
podaje
informację
jest
wiarygodna i jest Ci znana.
Na przykład: czy są na niej dane
kontaktowe lub adresowe - przy
czym od razu zwróć uwagę na to, czy
adres strony nie budzi Twoich
wątpliwości.

Upewnij się, że to co czytasz nie jest
żartem, albo satyrą.
Sprawdzaj
źródłach.

informację

w

innych

Czytaj cały artykuł! Uważaj na tzw.
clickbajty. Nie kończ na nagłówku,
gdyż te często są mylące i prowadzą
do nieporozumień.
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STREFA
GRACZA

NOWE FILMY I SERIALE
W PLAYSTATION PLUS
VIDEO PASS
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NOWE FILMY I SERIALE
W PLAYSTATION PLUS VIDEO PASS
KAMIL
LEMKA

Co obejrzymy? PlayStation Plus
Video Pass nie jest oczywiście żadną
konkurencją
dla
największych
serwisów VOD w Polsce, choć jeśli
opłacacie PlayStation Plus, to na
pewno warto tam zajrzeć, bo
niewykluczone, że znajdziecie film
lub serial, którego jeszcze nie
widzieliście. Sony ciągle rozwija tę
usługę i ogłosiło właśnie kolejne
filmy i seriale, które dołączą do niej
w najbliższym czasie.

SERIALE DOSTĘPNE OD
15 MARCA 2022 R.:
GOLDBERGOWIE: SEZON 07
GOLDBERGOWIE: SEZON 08
MASTERS OF SEX: SEZON 03
MASTERS OF SEX: SEZON 04
ŚWIAT GLINIARZY: SEZON 04
ŚWIAT GLINIARZY: SEZON 05
ŚWIAT GLINIARZY: SEZON 06
ŚWIAT GLINIARZY: SEZON 07
SPECTACULAR
SPIDER-MAN
(2008): SEZON 01

FILMY I SERIALE DOSTĘPNE
OD 15 LUTEGO 2022 R.:
AKTUALNIE
DOSTĘPNE
FILMY
I
SERIALE
NA
Filmy:
PLAYSTATION PLUS VIDEO
ANAKONDY: KRWAWE ŚLADY
PASS.
LAKE PLACID 2
Seriale:
GOLDBERGOWIE: SEZON 05
GOLDBERGOWIE: SEZON 06
WOREK KOŚCI (MINI-SERIAL)

Filmy:
AVENGERS
CONFIDENTIAL:
CZARNA WDOWA I PUNISHER
IRON
MAN:
TECHNOVORE
POWSTAJE
ANAKONDA

ANAKONDY:
POLOWANIE
NA KRWAWĄ ORCHIDEĘ
W POGONI ZA ZEMSTĄ
(2010)
KARATE KID III
KARATE KID
KARATE KID II
LEGION (2010)
FACECI W CZERNI (1997)
FACECI W CZERNI II
ZAKŁADNIK Z WALL STREET
KARATE KID IV: MISTRZ
I UCZENNICA
SEARCHING (2018)
TURYSTA
PSY MAFII
ANAKONDA 3: POTOMSTWO
ALIGATOR 3 - LAKE PLACID
LAKE
PLACID:
OSTATNI
ROZDZIAŁ
Seriale:
STARTUP (2016): SEZON 03
HELIX (SERIAL TV): SEZON 01

11 | ZSE

ZSE SCIENCE

KOREPETYCJE
REPETYTORIA
POWTÓRZENIA
DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
DZIEŃ LICZBY Π
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Lekcja
Temat: Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to
święto obchodzone 21 lutego, ustanowione
przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Święto
to nie zostało ustanowione tylko dlatego, żeby
podkreślać piękno polszczyzny, ale żeby
podkreślić zróżnicowanie i wyjątkowość
każdego ojczystego języka.
Język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze,
niezastąpione drogi przekazu kultury, wiedzy
i mądrości. Stanowi on trzon tożsamości
narodowej i jest elementem dziedzictwa
kulturowego ludzkości.
Dzień Języka Ojczystego ma nam o tym
przypominać.

HISTORIA ŚWIĘTA
21 lutego nie bez przyczyny stał się świętem
języków
narodowych.
Upamiętnia
on
tragiczne wydarzenia tego dnia w roku 1952,
do których doszło w Dhace
(późniejszej stolicy Bangladeszu).
Zginęło wówczas pięciu studentów, którzy
domagali się jedynie nadania językowi
bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Przez skomplikowaną przeszłość Dhaki,
w 1948 roku doszło do ustanowienia języka
urdu językiem urzędowym, co przyczyniło się
do fal buntów i protestów ludności
zamieszkującej tereny Bengalu i mówiących
językiem
bengalskim.
Rząd
zakazał
publicznych
zgromadzeń.
Studenci
uniwersytetu w Dhace i inni aktywiści
zorganizowali protest 21 lutego 1952 roku. Na
ulice wyszło ok. 30 tysięcy ludzi. Wiele osób
zostało rannych, a śmierć piątki młodych ludzi
wywołała
gwałtowną
reakcję
lokalnej
społeczności. Po latach strajków i konfliktów
rząd ustąpił i wprowadził język bengalski jako
urzędowy.

WARTO WIEDZIEĆ:
📜 Najstarsze zapisane zdanie po polsku
pochodzi z 1270 roku. Znajdziemy je
w Księdze Henrykowskiej.
Mąż zwraca się do żony „Daj, ać ja pobruszę,
a ty poczywaj” (Day ut ia pobrusa, a ti poziwai,
co oznacza: „Daj, niech ja pomielę <pokręcę
żarna>, a ty odpoczywaj.”)
Według niektórych językoznawców, ostatnie
słowo
powinno
być
odczytane
jako
„podziwiaj”, czyli popatrz, przyjrzyj się, i miało
stanowić aluzję do niezdarności jego
adresatki 😉
📜 Polski alfabet opiera się na alfabecie
łacińskim (tak jak alfabet wielu państw
na świecie).
Jednak w naszym alfabecie znajdziemy
9 znaków, których próżno szukać w innych.
Są to; ą, ć, ę, ś, ń, ó, ł, ż, ź. Litery te są trudne
w wymowie dla obcokrajowców próbujących
nauczyć się języka polskiego.
Bo przecież "język polski jest ą-ę" 👌
📜 Język polski jest uznany za jeden
z trudniejszych języków.
📜 Mikołaj Rej jest uważany za pioniera
polszczyzny. Jego słowa „a niechaj narodowie
wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż
swój język mają” zachęcają do dbałości o
język, który jest nasz, własny.
Dla zainteresowanych:
Jak mówić, żeby nas
słuchano? Prof. Jerzy Bralczyk
Źródło:
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO | Narodowe Centrum Kultury
(nck.pl)

AUTORKA:
DAGMARA
SZABLEWSKA
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DZIEŃ
LICZBY PI
WERONIKA
SPICA

DZIEŃ LICZBY π
Czy wiecie, że 14 marca obchodzimy dzień Liczby π?
Z tej okazji πszemy za pomocą π, czyli łączymy węzłem język
matematyki z językiem polskim!
Napisz wiersz rymowany lub nie, krótki lub długi
albo „utwór prozaiczny” na DOWOLNY TEMAT.
Kolejne wyrazy muszą mieć tyle liter, ile liczby rozwinięcia
dziesiętnego liczby π.
Dla przypomnienia π= 3,1415926535897932384……..
Konkurs trwa do końca lutego!
Pamiętajcie o zatytułowaniu i podpisaniu swojej pracy
(imię, nazwisko, klasa).
Gotowe prace zachęcamy do składania w bibliotece szkolnej
lub na maila: zsespolka@gmail.com.
Dla laureatów konkursu: publikacja na Facebooku, stronie
internetowej szkoły oraz w następnym numerze gazetki
szkolnej, pozytywna ocena z języka polskiego i matematyki.
Do dzieła!
OGŁOSZENIE WYNIKÓW W NUMERZE
KWIETNIOWO - MAJOWYM
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FILM
SZTUKA
MUZYKA
LITERATURA
WASZE ULUBIONE UTWORY
Z PŁYTY HOTEL MAFFIJA 2

15 | ZSE

ZSE

„Niech trwa wiecznie, hotelowa doba
w SBM Label”, czyli Hotel Maffija 2!
To był dopiero miesiąc! SBM Label
w ciągu tygodnia wydało 20 utworów
z płyty Hotel Maffija 2.
Utwory są na tyle zróżnicowane, że
ciężko wybrać Top 5. Oprócz uczestników
pierwszej edycji projektu:
(Solar, Białas, Bedoes 2115, White 2115,
Jan – rapowanie, Beteo, Adi Nowak,
Janusz Walczuk, SKUTE BOBO, bracia
Kacperczyk) - do piosenek dograli się
Lanek, Kinny Zimmer, Nypel, Fukaj, ekipa
2115. Gościnnie w numerze „Szansa na
sukces” wystąpił również Nowciax.
Na kanale SBM Label codziennie
pojawiały się vlogi z PAŁACU.
Było to miłym dopełnieniem całego
przedsięwzięcia.
Poznaliśmy Wasze ulubione utwory
z płyty Hotel Maffija 2.

W GŁOSOWANIU WZIĘŁO UDZIAŁ
124 UCZNIÓW
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"CENIMY SOBIE
MŁODOŚĆ"
SB STARTER
SB Starter to akcja wytwórni hip-hopowej
SBM Label, która ma być rodzajem
"trampoliny" dla młodych twórców.
Jednym z takich raperów jest Szczyl, czyli
20-letni Tymoteusz Rożynek, który
w czerwcu 2020 wydał swój nowy numer
w ramach programu.
"Pierwsze kroki w muzyce stawiałem trzy
lata temu, ale dopiero teraz zająłem się
tym na poważnie - mówi Szczyl. - Rap
zawsze mi towarzyszył. O tym, żeby
samemu coś zdziałać, pomyślałem po
sugestii siostry, która zauważyła, że
w naszej rodzinie każdy miał jakieś
zdolności muzyczne, ale nigdy ich nie
wykorzystał. Wtedy uznałem, że zacznę
robić muzykę. Pierwsze trzy lata były
bardzo trudne, szukałem swojego stylu,
czegoś, co mi dobrze wychodzi.
Teraz, gdy słucham tych pierwszych
utworów, to nie wydają mi się dobre.
Ale obecnie czuję się już pewniejszy.
Inspirują mnie artyści zagraniczni, tacy jak
Nas, 2Pac, The Game. Jeśli chodzi
o polskich artystów, byli to przede
wszystkim Peja i Pezet, którzy mieli wpływ
na mój gust i myślę też, że przekazywali
podobne wartości. Jest też sporo młodych
artystów, których słucham. Są to na
przykład Mata, który niesamowicie układa
słowa. I jeszcze - chociaż sam go nie
słucham - nie można też odmówić
dorobku Taco Hemingway'owi, który
pisze wręcz poetycko swoje utwory.
W ogóle żyjemy w ciekawych czasach,
bo teraz nietrudno jest kupić sobie
mikrofon i spróbować coś nagrać."

Link: https://rozrywka.trojmiasto.pl/Szczyl-i-PolskaFloryda-Gdynianin-ktory-namieszal-w-polskim-rapien160594.html

POWSTANIE PSEUDONIMU
Pseudonim Szczyl powstał spontanicznie.
"Siedzieliśmy z chłopakami w Gdyni, za
Polanką Redłowską i chcieliśmy być jak
prawdziwi raperzy, więc oczywiście
potrzebowaliśmy fajnych ksyw (śmiech).
Jeden z moich kolegów został zupełnie
pod wpływem chwili nazwany "Mlecz". Ja
chciałem dla siebie czegoś, co będzie
kojarzyło się z młodością i tak powstał
"Szczyl". Bardzo lubię tę ksywę. Trochę
symbolizuje, że w jakimś stopniu ciągle
jestem dzieckiem, dzięki czemu mój świat
ma
trochę
bujniejsze
kolory
i wyobraźnię."
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ZSE

fot. P. Tarasewicz, cgm.pl

Do akcji SB Starter raper dołączył po
wypuszczeniu
swojego
numeru
"Druga dekada".
"W marcu pojawił się ten utwór
i zaraz po tym odezwał się do nas SB
Starter.
Następnie
wrzuciliśmy
"Bandę". To taki typowo letni
kawałek. Siedzieliśmy któregoś dnia
z
chłopakami,
świeciło
nam
słoneczko, zaczęliśmy bujać się do
muzyki i wyszedł nam z tego taki
właśnie numer o Gdyni. To nie było
nasze
założenie
od
początku,
chodziło nam o jakąś spokojną
piosenkę, przy której można się
zrelaksować. Wyszło tak, że ta
ostatnia zwrotka, jest dedykowana
temu miastu, może nawet całemu
Trójmiastu."

Teledysk
do
utworu
"Banda"
nagrywany był przede wszystkim
w Gdyni, ale także w innych
miejscach,
między
innymi
na
Przymorzu i Zaspie.

"Szukaliśmy lokalizacji, które mają swój charakter opowiada Szczyl. - Na blokach na Zaspie są
charakterystyczne, niesamowite murale, jest tam też
dużo przestrzeni, na przykład na starym lotnisku,
dlatego zdecydowaliśmy się tam nagrywać (...), taki
przejazd od skweru Kościuszki, aż po Zaspę.
Kochamy Gdynię nad życie i się z nią utożsamiamy.
Zdaliśmy sobie sprawę, że nie każdy w Polsce ma
możliwość, żeby pójść na spacer nad morze, nawet na
15 minut, aby odpocząć.
Pomysł na klip powstał już w studiu. Atmosfera
spotkania
i
świetna
aura
rozbudziły
naszą
kreatywność. Scenariusz powstał bardzo szybko.
Postanowiliśmy pokazać jak najwięcej miejsc, które
mieszkańcy mogą skojarzyć z własnymi wakacyjnymi
wypadami. Zależało nam na osiągnięciu klimatu rodem
z teledysków hip-hopowych z lat 90. Głównym
zamysłem było stworzenie obrazu "chillowania
z przyjaciółmi". Dla autentycznego efektu zaprosiliśmy
naszych najbliższych znajomych na plan (...).
Atmosfera była równa tej w studiu. Wszyscy świetnie
się bawili."

Posłuchaj - "Cień"
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Tekst powstał
w oparciu
o artykuł
zamieszczony
tutaj

"MŁODY WIE, CO
RAPUJE"

Szczyl, czyli Tymoteusz Rożynek wypłynął,
gdy po wypuszczeniu utworu "Druga
dekada" pod skrzydła wzięła go wytwórnia
SBM Label założona przez Białasa i Solara.
Szczyl nagrywał w ramach projektu SB
Starter, którego celem jest promowanie
młodych, rapowych talentów.
Po znakomicie przyjętym utworze "Banda",
młody gdynianin wypuścił jeszcze m.in.
single: "Hiphopkryta" czy "Anastazja" one również cieszyły się i nadal cieszą sporą
popularnością.
Popularny obecnie utwór "Cień" został
nagrany wspólnie z Piotrem Roguckim.
Promuje on debiutancki album Szczyla,
wydany, zatytułowany "Polska Floryda".
Nowy klip do emocjonalnego kawałka
obrazowo
przedstawia
Szczyla
jako
pracownika korporacji, który przepełniony
goryczą wizualizuje swoje swoje mroczne
myśli, w których strzela do ludzi z karabinu.
Scenariusz tego teledysku powstał podczas
rozmów reżysera i artysty o prawdziwych
zdarzeniach,
którym
towarzyszyły
prawdziwe emocje.
Reżyser
teledysku
komentuje
jego
przesłanie: "Często nie jesteśmy gotowi,
żeby zmierzyć się z własnym cieniem. To
długi i wyczerpujący proces. Wystarczy
czasem jedna sytuacja, żeby szala
naszych emocji się przelała. Rodzi się
złość, którą zbyt często wyładowujemy
na
najbardziej
bezbronnych,
czyli
naszych najbliższych - ale oni nam
wybaczą znacznie szybciej niż my sami
wybaczymy sobie samym. Nasz cień to
właśnie my sami i my sami powinniśmy
sobie wybaczyć, aby móc iść dalej".

SEBASTIAN
BONIN

Znawcy
rapu
dostrzegli
dojrzałość
twórczości Szczyla, jego muzyczną wizję oraz
fakt, że w swojej pracy nie sięga po
najprostsze i najbardziej popularne środki
artystycznego wyrazu, wróżąc mu świetlaną
karierę.
W piosenkach Rożynka widać wpływ rapu
powstającego w latach 90. ubiegłego
stulecia oraz jego świadome podejście do
hip-hopu. "Muzyka Szczyla nie jest tak
oczywista, jak to bywa obecnie wśród
przedstawicieli nowej szkoły rapu.
Młody gdynianin tworzy swoistą hybrydę
nowej
i
starej
szkoły,
pozostając
jednocześnie artystą autentycznym
i wiarygodnym dla słuchaczy".
Jeden z fanów rapera tak opisuje jego
muzykę: "Bardzo świeży, zróżnicowany
muzycznie krążek. Podoba mi się i warto
było na niego trochę poczekać. Będę na
pewno jeszcze odpalał parę razy, żeby go
przemyśleć,
porozkminiać
teksty
i poprzeżywać. Zapętlam sobie Cień
i Bang. Miłego świętowania.
Dzięki za album!".

https://tidal.com/browse/artist/20170754
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STUDENTS' CREATIVITY

TWÓRCZOŚĆ
UCZNIOWSKA
NASZE AUTORYTETY
KONKURS Z OKAZJI
DNIA POEZJI
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POROZMAWIAJMY
O NASZYCH
AUTORYTETACH
MAGDA
GREGORKIEWICZ

Według słownika PWN jako autorytet
możemy określić osobę, instytucję czy
też pismo cieszące się szczególnym
uznaniem. Pojęcie to jest dość istotne,
ponieważ słysząc, że ktoś lub coś jest
autorytetem
w
danej
dziedzinie,
przeważnie
nabieramy
większego
poszanowania oraz zaufania.
Mimo
wszystko
pojęcie
znalezione
w słowniku nie jest jedyną poprawną
definicją. Autorytet to w skrócie wzór do
naśladowania. To krótkie wyjaśnienie
świetnie obrazuje pewną kwestię. Słowo
autorytet może mieć wydźwięk bardziej
osobisty,
związany
z
prywatnymi
odczuciami, inspiracjami, a także ideami,
którymi się kierujemy w życiu.
Wielu młodych ludzi posiada wzór do
naśladowania, kogoś kto motywuje ich do
działania i sprawia, że nie stoją
w miejscu.

Dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród
uczniów dowiedzieliśmy się, że aż prawie
85% odpowiadających posiada swój
autorytet. Młodzi bardzo chętnie używają
tego określenia mówiąc o swoich
rodzicach oraz dziadkach.
Zdarza się, że autorytetami stają się
również światowej sławy gwiazdy, a nawet
koledzy!!!
Prezentujemy najciekawsze odpowiedzi
pojawiające się w przeprowadzonej
wśród uczniów naszej szkoły ankiecie:

WIKTORIA 4TE – RODZICE
“Zawsze pokazują mi co jest dobre, a co
złe. Pomagają mi w trudnych chwilach,
ale cieszą się też z moich sukcesów.
Wiem, że mogę na nich liczyć. Pokazują
mi też jak wygląda prawdziwa miłość, ale
i jak wygląda prawdziwe życie, chcą abym
była gotowa, aby w przyszłości móc sobie
poradzić ze wszystkim.
Wiele im zawdzięczam i cieszę się, że ich
mam. Są wspaniali i bardzo ich kocham.”

ODPOWIEDŹ ANONIMOWA –
BABCIA
“Babcia jest dla mnie osobą przede
wszystkim
ciepłą,
wyrozumiałą,
kochającą, wiele razy pokazała mi jak
radzić sobie w trudnych sytuacjach
i wiem, że zawsze mogę na nią liczyć.
Do swojego domu przyjmie każdego,
niezależnie od tego kim się jest, u niej
zawsze będzie miejsce. Kobieta ma złote
serce, jest najbardziej serdeczną i dobrą
osobą jaką znam i mam nadzieję, że będę
kiedyś jak ona.”
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MARTYNA AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA,
MARTYNA WOJCIECHOWSKA
“Uważam wyżej wymienione osoby za
autorytety, ponieważ są to silne kobiety,
które pokazały, że marzenia się nie
spełniają, tylko marzenia trzeba spełniać.
Tylko ciężka praca jest w stanie zmienić
nas, nasze podejście oraz tok myślenia.
Niezależność, silna wola oraz desperacja
są w stanie zmienić nas samych.
Pokazują, że warto jest dążyć do swoich
wyznaczonych celów.”

UCZENNICA Z KLASY 4TE –
BABCIA
“Jej siła i sposób życia sprawiają, że chce
dążyć do bycia taką kobietą jak ona.
Jej podejście do życia codziennego, wiary
czy opiekuńczość do członków rodziny
i obcych ludzi nie pozwala mi jej nie
podziwiać. Uwielbiam słuchać jej historię
z czasów młodości, kiedy to robię
uświadamiam sobie, że taką kobietą chce
być w przyszłości. Czułą ale stanowczą,
pewną swoich przekonań i racji, ale
słuchającą innych i akceptującą ich zdanie
osobą.”

AŚKA - DAWID PODSIADŁO
“Nie publikuje za dużo w internecie, dba
o swoją prywatność, angażuje się
w akcje charytatywne, jest dobrym
człowiekiem i mimo sławy nie udaje kogoś
kim nie jest. Otwarcie mówi o swoich
poglądach w podcastach (które polecam!)
Mimo odmiennych poglądów, szanuje
drugą osobę. Jest tolerancyjny i często
pokazuje to na koncertach czy w różnych
wywiadach. Nie ukończył studiów, ale i tak
ma wiedzę na wiele tematów i łamie
stereotypy, że trzeba ukończyć studia by
coś osiągnąć. Jego piosenki zawierają
refleksje, które mogą inspirować. Dawid
często opowiada śmieszne anegdoty
i potrafi śmiać się z samego siebie.”
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ŚWIATOWY
DZIEŃ POEZJI
WERONIKA
SPICA

Tekst akapitu
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ZSE COOKING

KULINARIA
PRZEPISY
OMLET Z SEREM I PIECZARKAMI
BUŁKA Z CHMURKĄ
FRANCUSKIE TOSTY
Z WIŚNIAMI
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OMLET Z PIECZARKAMI
I SEREM
SKŁADNIKI:
2 jajka
sól i pieprz
ok. łyżki mleka
ćwiartka cebuli
7 średnich pieczarek
plaster sera - 5 g
ulubione przyprawy np.
czosnek granulowany,
oregano, papryka
słodka

BUŁKA Z
CHMURKĄ
wykonanie:
15 minut,

SKŁADNIKI:
2 bułki
2 jajka
ser (ok. 2
plastrów
lub 10 g)
sól i pieprz
ketchup

czas
przygotowania:
20 minut

Z bułek wytnij górę i wydrąż
środek, do którego dodaj ketchup
i starty bądź pokrojony ser.
Oddziel żółtko od białka i ubij
białko na sztywną pianę
z odrobiną soli. Na wcześniej
przygotowaną warstwę sera,
wyłóż białko i uformuj miejsce na
żółtko. Wstaw do nagrzanego do
180
stopni
piekarnika
na
3 minuty. Następnie do
zagłębienia dodaj żółtko i piecz
przez kolejne 4 minuty. Dodaj
ulubiony sos☺

czas realizacji: 20 minut,

SKŁADNIKI:

WERONIKA
SPICA

Jajka rozbij z mlekiem
i przyprawami. Dodaj ser,
cebulę pokrojoną w kostkę
i pokrojone pieczarki.
Smaż na złoty kolor pod
przykryciem, aż do ścięcia
się z góry omletu jajka.

PRZYGOTOWANIE:

TOSTY FRANCUSKIE Z
WIŚNIAMI

PRZEPISY I ZDJĘCIA:

PRZYGOTOWANIE:

4 kromki chleba
1 jajko
łyżka mleka
szczypta soli
2-4 łyżeczki cukru + do
wiśni
odrobina ekstraktu z
wanilii
mrożone wiśnie
wiórki kokosowe, płatki
migdałowe, masło
orzechowe

PRZYGOTOWANIE:
W głębokim talerzu ubij
jajko z cukrem, mlekiem,
ekstraktem z wanilii
oraz odrobiną soli. Zamocz
kromki chleba w masie,
smaż na rozgrzanym oleju
z obu stron na złoty kolor.
W garnku z odrobiną wody
i cukru ugotuj wiśnie do
momentu, aż zrobi się
gęsta papka. Podawaj
z ulubionymi dodatkami ☺
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MISCELLANEOUS

ROZMAITOŚCI

DZIEŃ RADIA
DZIEŃ KOCIEWIA

26 | ZSE

ZSE

ŚWIATOWY DZIEŃ
RADIA
KUBA
LINDENAU

ŚWIATOWY DZIEŃ RADIA 13 LUTEGO
Ten genialny środek masowego przekazu
służy ludzkości już od ponad stu lat i wbrew
powszechnej opinii, wcale nie maleje jego
znaczenie i popularność.
Ustanowiony przez UNESCO w 2011 roku za
sprawą Hiszpanii Dzień Radia w tym roku
przypada 13 lutego.

ODKRYWCA RADIA
Wynalazcą
radia
okrzyknięty
został
Lombardczyk Guglielmo Marconi, który w
1906 roku za to dokonanie otrzymał Nagrodę
Nobla, jednakże prawdziwym twórcą radia
był Nikola Tesla, który w pracach nad
transmisją radiową wyprzedził Włocha, tyle
że niestety spóźnił się z formalnościami nie
zgłaszając na czas swojego patentu.

Tesla walczył z Marconim o patent na radio
dowodząc, że Marconi stosuje bez jego zgody
wcześniej opatentowaną przez Teslę cewkę.
Niestety,
długie
procesowanie
się
doprowadziło Teslę do bankructwa. Jednak
po latach, w 1943 roku, Sąd Najwyższy
Stanów Zjednoczonych przyznał prawa
patentowe Tesli.
Powszechnym narzędziem radio stało się
w latach 20. Miało w owych czasach ogromne
znaczenie, stanowiąc często jedyne źródło
informacji, kiedy prasa nie spełniała swojej
roli.
Choć
obecny
rozwój
nowinek
technologicznych może wzbudzać wrażenie
spadku popularności radia, jest to bardzo
błędne założenie. Mnogość gatunków
muzycznych i stacji radia internetowego
upewnia tylko o nieśmiertelności tego
specyficznego środka przekazu.
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POCHODZENIE I ZNACZENIE
Jeśli zaś chodzi o znaczenie słowa "radio",
to wywodzi się ono (co nie powinno nikogo
zdziwić) z języka łacińskiego.
Z łaciny radiare oznacza "promieniować",
a radius - "promień".

PIERWSZA NA ŚWIECIE ROZGŁOŚNIA
RADIOWA - GDZIE POWSTAŁA?
Pierwszą stałą stacją radiofoniczną na
świecie była stacja w Pittsburghu (USA)
i nadawano z niej już od 2 listopada
1920 roku. Zanim zaś technologia radia
dotarła w nasze strony, minęło ponad 5 lat.
W Warszawie gościć ten cud techniki
mogliśmy dopiero wraz z początkiem
1926 roku.
Co ciekawe, przez całe 17 lat najwyższą
budowlą postawioną przez człowieka był
polski maszt radiowy. Znajdował się on
nieopodal miejscowości Gąbin i mierzył aż
646 metrów!
Niestety, nie szczycił się tym statusem zbyt
długo. W roku 1991 zawalił się. Jego
następcą stał się wybudowany w 2009 Burdż
Chalifa, osiągający niebotyczną wysokość
824 metrów!

CIEKAWOSTKA:
Najdłużej emitowanym serialem telewizyjnoradiowym na świecie był „Guiding Light”.
Nieustannie nadawany przez 72 lata,
doprowadził do powstania aż 18262
odcinków.

28 | ZSE

ZSE

WALENTYNKI
DAGMARA
SZABLEWSKA

3.❤ W Estonii i Finlandii 14 lutego jest
bardziej dniem pamięci
o
przyjaźni niż miłości – spędza się
wtedy czas z najbliższymi osobami.
Pomimo tego Estończycy, którzy
szukają miłości, mogą wsiąść do
„miłosnego autobusu”, w którym
poznaje się nowe osoby.
4.❤ W Walii święto miłości obchodzi
się 25 stycznia i zamiast kartek lub
czekoladek, zakochani dają sobie
zdobione
miłosnymi
symbolami
łyżeczki.
5. ❤ W Niemczech symbol serca
został zastąpiony symbolem świnki,
która oznacza dobrobyt, a co za tym
idzie - miłość.

autor: Dominika Adamczyk, 3TC
praca z cyklu "Miłość w pandemii"

Najdroższą walentynką na świecie jest kartka wykonana ze złota, zdobiona
kamieniami szlachetnymi oraz zapakowana w futra norki. Taki prezent otrzymała
śpiewaczka operowa Maria Callas, a wręczył ją miliarder, Arystoteles Onassis.
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DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA
KUBA
LINDENAU

Dzień dedykowany lubianym, szczególnie
przez dzieci, misiom w tym roku przypadł
2 lutego. Data ta nie jest przypadkowa.
Dzień Niedźwiedzia obchodzony jest jako
pozostałość po dawnych wierzeniach
pogańskich. W tym samym czasie w religii
chrześcijańskiej obchodzone jest Święto
Ofiarowania Pańskiego, znane też jako
Matki Bożej Gromniczej, patronki przed
dzikimi zwierzętami.

NIEDŹWIEDŹ
W
NASZYCH
RODZIMYCH WIERZENIACH

Niedźwiedzie uważane były za istoty
obdarzone przeogromną mocą magiczną.
Według
Słowian
moc
niedźwiedzia
przejawiała
się
przede
wszystkim
w umiejętności odpędzania złych mocy.
Sama jego obecność, a nawet pojawienie się
w okolicy przeklętego miejsca, oczyszczało
je doszczętnie z wszelakiego zła.
Z tego względu wielkim szacunkiem cieszyli
się niedźwiednicy, którzy za mieszek złota
oprowadzali niedźwiedzia po zbrukanym
przez czary bądź opanowanym przez złe
duchy domostwie.

Wg językoznawców Wyraz niedźwiedź
pochodzi od dawnych słów miedźwiedź,
medwedis
–
co
tłumaczymy
jako
miodożerca.
W mniemaniu dawnych Słowian niedźwiedź
był kolejnym zwierzęciem spokrewnionym
z ludźmi, a może nawet człowiekiem
w skórze zwierzęcia. Entuzjastami tego
przekonania
głównie
byli
Słowianie
wschodni oraz południowi.
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Nieodłącznym przekonaniem wśród naszych
przodków było uważanie niedźwiedzi za
istoty
posiadające
wyjątkowy
dar
uzdrawiania, toteż nad wyraz cenili sobie ich
rolę w procesie leczenia.
Nieraz prowadziło to do dość ryzykownych,
a z pewnością niecodziennych – z punktu
widzenia ludzi współczesnych – praktyk.
Mowa tu przede wszystkim o rytuale
przeprowadzania niedźwiedzia nad ciałem
chorego, a nawet przydeptywania go przez
niego! Dzisiejsza medycyna może się tylko
uczyć ;)

Oczy niedźwiedzi zbudowane są bardzo
podobnie jak te ludzkie, co jest naprawdę
rzadkim przypadkiem wśród ssaków.

LICZNE
BADANIA
POKAZUJĄ
RÓWNIEŻ, IŻ NIEDŹWIEDZIE SĄ
KRÓTKOWIDZAMI.
Wiadomo dlaczego?

Oczywiście! Dla niedźwiedzi najważniejsze
jest, żeby widzieć rzeczy, które są blisko.
Widzenie
barw
znacznie
uławia
im
znalezienie owoców pośród liści, a także
pozwala rozpoznać, które z nich są jadalne.

CIEKAWOSTKI:
Jak powszechnie wiadomo, większość
ssaków nie rozpoznaje barw, ponieważ ich
oczy wyposażone są jedynie w receptory,
które są w stanie odbierać informacje na
temat jasności danego punktu, a nie
w dodatkowe receptory, które pozwoliłyby
rozpoznawać barwy.
Nie dotyczy to jednak niedźwiedzi!

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim
ul. Jana Sobieskiego 6, 83-200 Starogard Gdański
https://zse.com.pl/
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NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ
NIEDŹWIEDZI

BIAŁYCH

Niedźwiedzie polarne to największe drapieżniki
lądowe na Ziemi. Stojąc na tylnych łapach,
potrafią osiągać ponad 3 m wzrostu, a ważą
niekiedy nawet i 700kg. Zapewne pamiętamy jak
wysoko wisi kosz do koszykówki, prawda?
Biały niedźwiedź miałby go na wysokość szyi.
Obecnie na wolności żyje ok. 25 tys.
przedstawicieli tego gatunku.
Niestety, za sprawą zmian klimatycznych
niedźwiedzie polarne mogą wkrótce zniknąć
z powierzchni Ziemi. Jeśli utrzyma się tempo tych
zmian, to według naukowców do 2100 roku
niedźwiedzie polarne mogą po prostu
wyginąć. W wyniku wzrostu temperatur zanika
ich przestrzeń życiowa, przez co mają coraz
większy problem ze znalezieniem pożywienia.
Głodne i osłabione odnoszą mniejsze sukcesy
w polowaniu i nie są w stanie wystarczająco
szybko przystosować się do zmieniającego się
środowiska. A to zaledwie zwiastun tego, co
może spotkać także inne gatunki zwierząt.

CZY MOŻNA JAKOŚ
TEMU ZAPOBIEC?
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