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ŚWIATOWY DZIEŃ SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

W piątek 10 maja 2019 roku obchodzimy w naszej szkole
Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Z tej okazji
zorganizowaliśmy akcję informacyjną. której celem było
uświadomienie, co oznacza fairtrade i dlaczego warto
wybierać fairtrade. 
Sprawdziliśmy także, gdzie zostały wyprodukowane
produkty, z których korzystamy, np. odzież, którą na co
dzień nosimy. 
Okazało się, że nikt z uczestników kampanii “Wiem, co
kupuję” nie był posiadaczem produktów wyprodukowanych
z poszanowaniem standardów społecznych i
ekologicznych. 
Pamiętajmy, że znak fairtrade na produkcie świadczy o tym,
że:
producenci otrzymują godziwą zapłatę za swoje plony,
uzyskują premię na rozwój działalności lub realizację
wybranych przez siebie projektów społecznych, pracownicy
otrzymują godne wynagrodzenie, pracują w bezpiecznych
warunkach i posiadają prawo do zrzeszenia się w
związkach zawodowych, mają prawo do wyrażania swoich
opinii. Bądźmy fair, kupujmy fair!
                                                         Wioletta Rafałowicz

Każdy w swoim życiu
prawdopodobnie co
najmniej raz widział
sytuację, gdy docinano
komuś z powodu innego
koloru skóry, orientacji
seksualnej, stylu ubierania i
wielu innych. To zjawisko
nazywamy nietolerancją.
Może wywołać ona krzywdę
psychiczną i fizyczną.
Już od wieków się z nią
spotykamy. Przykładem
jest  nierówne traktowanie
obywateli w dawnych
czasach.

Dzielono ich ze względu na stan majątkowy i pochodzenie.
Biedne osoby, pochodzące nie ze szlacheckich rodów,
miały znikome prawa, w przeciwieństwie do szlachciców.
Niestety, takie sytuacje nie działy się jedynie w przeszłości.
Często potrafią nas dzielić różnice kulturowe czy religijne.
To, że ktoś wyznaje inną wiarę, nie znaczy, że możemy go
szkalować. Każdy człowiek ma prawo wybrać inną drogę w
życiu, a nasze poglądy nie powinny wpływać na jego
decyzję.  Nietolerancję znajdziemy nawet w szkole.
Niektóre dzieci dostosowują się wizualnie do swoich
rówieśników, aby im zaimponować i nie zostać wydalonym
z grupy, natomiast te, którym nie zależy na akceptacji ze
względu na wygląd, często muszą wybrać brak
towarzystwa. Są osoby, które widząc na ulicy parę
homoseksualną, zakrywają swoim dzieciom oczy, w obawie
przed niezręcznymi dla nich pytaniami...str.2 

ZROZUMIEĆ SIEBIE
NAWZAJEM
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Czy jest tolerancja?

Wioletta
Rafałowicz
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ZROZUMIEĆ SIEBIE
NAWZAJEM

 NASZA TWÓRCZOŚĆ
     "PRZESTRZEŃ"

Nie zastanawiają się nad tym, że od nikogo nie
zależy, jaki się urodził i że w każdej grupie
społecznej znajdziemy porządnych ludzi, jak i
niewiele wartych. Potomek, kiedyś dorośnie i
będzie miał do czynienia z różnymi sytuacjami,
dlatego powinno się go edukować od
najmłodszych lat. Problem tkwi w tym, że tacy
rodzice nie widzą takiej potrzeby, okłamując tym
siebie i bliskich.  Im więcej zamkniętych umysłów
na jakąkolwiek inność, tym trudnej będzie nam
się rozwijać i zamiast zajmować się potrzebnymi
rzeczami, będziemy palić mosty. Aby temu
zapobiec,  należy nauczyć się patrzeć na świat
oczami innych i otworzyć się na odmienne
zdania, poglądy, wygląd czy rasy.
Dla początkującego może to wydawać się trudne,
ale każdy potrafi się zmienić

Wystarczy dobra wola, działania i trochę czasu.
Jeżeli chcemy być traktowani dobrze, róbmy to
samo innym. Nikt nie musi na siłę zgadzać się ze
wszystkim, ale szacunek należy się każdemu.
Pamiętajmy też, że jak wszystko, tolerancja ma
swoje granice. Nie wolno akceptować złych
zachowań oraz ludzi, którzy krzywdzą innych i nie
tolerują poglądów innych niż ich własne. Każda
osoba jest na swój sposób inna i nie czyni to nas
gorszymi, tylko wyjątkowymi. Nie wybieramy
gdzie się urodziliśmy ani jak wyglądamy, ale za
to możemy mieć wpływ na to, kim się staniemy i
jacy będziemy w relacjach międzyludzkich. 
                                             Julia Rosołowska

I znów patrząc w ranne lustro
mokre oczy lekko mrużę.
Gdzie są nasze słoneczniki…
wysuszyłeś, wolisz róże?

Jak mam iść po śladach Twoich,
gdy po sobie je zacierasz?
Już nie wyję w blasku nocnym, odkąd brzaskiem
go zabierasz.

Prysły iskry, padły wzroki, zawitałam świt ubogi,
Tylko czekać pozostało
w beznamiętnych słów przestrzeni,
kiedy runie nasza całość
na odłamki tej zieleni
co mi z wiosną Cię zabrały.
                                         Julia Rosołowska
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Dzisiaj spotkałam się z moją ciocią Kasią, która
jest weterynarzem w Szczecinie , aby
porozmawiać o pracy zawodowej.
Skąd pomysł na zostanie weterynarzem?
Od dziecka lubiłam opiekować się zwierzętami,
przynosiłam do domu małe kotki, jeże oraz
ptaszki, które wypadły z gniazda. Dowiadywałam
się z książek , czym można je karmić i jak się
nimi zajmować.
lle lat trzeba się uczyć i ile trwają studia w
tym kierunku?
Oczywiście, należy ukończyć szkołę podstawową
oraz szkołę średnią, a potem pójść na prawie
sześcioletnie studia. Studia w tym kierunku są
dosyć trudne i wymagają wiele wysiłku, ale
później praca daje dużo satysfakcji.
Z jakimi trudnościami zmaga się Pani w
pracy?
Na pierwszy rzut oka przeważnie trudno jest
zorientować się, co dolega naszemu pacjentowi,
ponieważ zwierzęta nie mówią i nie można się z
nimi dogadać, a z właścicielami czasami również
jest trudno się porozumieć.
Czy Pani praca bywa czasami niebezpieczna?
Zdarzają się niebezpieczne sytuacje, gdyż pies
może ugryźć, kot podrapać, a koń kopnąć. 
Można się również zarazić się różnymi
chorobami, które mogą być nawet śmiertelne dla
ludzi.

Czy zaraziła się Pani jakąś chorobą podczas
pracy?
W swojej karierze nie miałam jeszcze możliwości
zarażenia się, gdyż co jakiś czas  szczepię się,
aby właśnie tak się nie stało. Staram się również
pracować tak, aby nie mieć  bliskiego kontaktu z
chorym zwierzęciem oraz zawsze zakładam
maskę oraz rękawiczki.
Jakie zwierzęta najczęściej ma Pani pod
swoją opieką?
Najczęściej przychodzą do nas właściciele ze
zwierzętami domowymi, głównie psami i kotami,
a także mniejszymi istotami, jak chomiki lub
świnki morskie. Często też jesteśmy wzywani do
zwierząt wiejskich.
Czy w dzisiejszych czasach ludzie dbają o
swoje zwierzaki?
Zazwyczaj właściciele dbają o swoje zwierzęta,
lecz czasami trafiają do nas zwierzęta skrajnie
wyczerpane. Często również trafiają do nas
bezpańskie psy oraz koty, pozostawione przez
właścicieli na pastwę losu.
Co Pani czuje podczas usypiania zwierząt?
Czuję wtedy ogromny smutek i żal, że nie dało się
nic więcej z nimi zrobić. To jest najgorsza
czynność, którą muszę wykonywać w tym
zawodzie.

                                        Natalia Szałkowska

CZY JEST TOLERANCJA?

CZY WARTO ZOSTAĆ WETERYNARZEM?

Oliwia Janczura

Oliwia Janczura
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CZY MŁODZI LUDZIE POTRAFIĄ SIĘ
BEZINTERESOWNIE PRZYJAŹNIĆ ? WIOSNA

W swoim życiu każdy człowiek poznaje wielu
ludzi. Każda osoba ma dla nas jakieś znaczenie,
wpływ na nas. Najczęściej to przez relacje z
innymi zmieniamy swoje zachowanie, a nawet
myślenie. Czasem jest to zmiana na lepsze, a
czasem na gorsze. Jednakże to dzięki nim
możemy wyeliminować swoje złe nawyki.
Niestety, wielu ludzi nie potrafi zauważyć u
innych złego postępowania i naśladuje je, co
doprowadza do pogorszenia zachowania. Mając
nowych znajomych, często słyszymy od innych
ludzi: “Zmieniłaś się, odkąd go znasz.”, “Ona ma
na ciebie zły/dobry wpływ.” Często uważamy, że
autor tych słów przesadza, jednakże jest w tym
ziarenko prawdy. Chciałabym więc omówić, jaki
wpływ ma człowiek na drugą osobę,
przedstawiając poniższe argumenty.
Pierwszą opcją jest wpływ na nasze słownictwo.
Każdy z nas jest inny, więc nie dziwmy się, że
zmieniamy się poprzez kontakt z drugą
osobą. Przeważnie, kiedy zaczynamy mówić jak
druga osoba, jest to dla nas zabawna sytuacja,
gdyż robimy to bezwiednie.

Niestety, nasz umysł nie potrafi posegregować
słów na dobre i złe. Gdy przebywamy w
nieodpowiednim towarzystwie, bardzo szybko
oswajamy się z przekleństwami, po czym dużo
łatwiej jest nam je wypowiedzieć, ponieważ
wydaje się to bardzo naturalne.
Drugim rodzajem wpływu jest zmiana w naszym
zachowaniu. Możemy być z natury spokojnymi
ludźmi, ale znajomość z jedną osobą może to
szybko zmienić. Człowiek od najmłodszych lat
boryka się z problemami. Oczywiście, jako małe
dzieci martwimy się błahostkami, jednakże wraz
z dorastaniem, nasze problemy stają się
poważniejsze. Zawsze chętnie wyżalamy się
przyjacielowi, ponieważ przynosi nam to
ogromną ulgę. Niestety, kiedy zbyt często
mówimy o problemach, druga osoba zaczyna
przeżywać je podobnie jak my. Mam przyjaciółkę,
która kiedyś ciągle wysłuchiwała problemów
swojej koleżanki. Na początku wszystko było w
porządku. Wiedziała, że musi jej pomóc. 

Często myślała o problemach koleżanki, przez co
stawała się nerwowa lub smutna. Kiedy
zauważyła, że zbyt mocno przeżywa sytuację
drugiej osoby, była w szoku, że problemy innego
człowieka mogą tak bardzo wpłynąć na nasze
życie.
Każdy przyjaciel czy znajomy ma swoje
spostrzeżenia o innych. Zawsze chcemy
podzielić się nimi z drugą osobą. Przez to drugi
człowiek może zacząć odczuwać silne emocje
względem osób, o których mowa. Wtedy szybko
oceniamy resztę ludzi, przez co tracimy okazję
na poznanie nowych znajomych. Powołam się na
przykład z mojego życia, kiedy przyjaźniłam się z
osobą, która szybko oceniała ludzi. Najczęściej
dotyczyło to osób z naszego środowiska, więc po
wysłuchaniu kilku historii, miałam złe nastawienie
do nich. Po pewnym czasie, gdy poznałam jedną
z tych “złych” osób, zauważyłam, że źle ją
oceniłam, tylko dlatego, że moja koleżanka miała
z nią nieprzyjemne sytuacje w przeszłości...str.4 

W moim krótkim życiu otaczałam się różnymi
ludźmi. Każdy miał na mnie inny wpływ. Wielu
mnie zostawiło, jednak ci prawdziwi przyjaciele
są ze mną do dzisiaj, a moja najdłuższa przyjaźń
trwa 12 lat nieprzerwanie.
Czasy, w których żyjemy, są dla wielu
niezrozumiałe, również dla mnie. Każdy szuka
kogoś, komu może zaufać, kto będzie zawsze
przy nas, kogoś, kogo możemy nazwać swoim
przyjacielem. Lecz czy ludzie młodzi mogą liczyć
na taką przyjaźń? Bezinteresowną, szczerą i
prawdziwą? Nie muszą się obawiać, że w
pewnym momencie może się ona skończyć?
Według mnie mogą, a nawet powinni.
Bezinteresowna przyjaźń to coś niesamowitego.
Możemy czerpać z niej radość i siłę do pracy nad
sobą. Jednak młodzi ludzie coraz częściej
niszczą tę magię. Sama zauważyłam, jak wiele
osób potrafi wykorzystać drugą osobę dla
własnych celów i korzyści, nie licząc się z
uczuciami drugiej osoby.
Zazwyczaj głównym powodem takich
toksycznych znajomości są pieniądze. Rządziły
od wieków ludźmi i ich życiem.

Fikcyjne, nieszczere przyjaźnie czy nawet
związki mogą się opierać na korzyściach
majątkowych. Ludzie dający się tak
wykorzystywać są naprawdę naiwni lub
zaślepieni wizją pięknej i długotrwałej przyjaźni.
Powyższe przykłady ilustrują słowa Baltazara
Graciera: ,,Mało jest ludzi, którzy by byli
przyjaciółmi twej osoby, więcej jest przyjaciół twej
fortuny”.
Wielu ludzi starszych może tak uważać, ale czy
nastolatków to też dotyczy?
Uważam, że bardzo rzadko. W tym wieku raczej
nie patrzy się na to, ile ktoś ma w portfelu, tylko
ile w głowie i co w sercu. Chce się jedynie mieć
drugą osobę, żeby spędzić z nią czas, dzielić się
pasją, myślami. Dla kogoś inteligentnego
pieniądze ani inne dobra materialne nie będą
ważne. Bezinteresowność, którą okazują nam
nasi przyjaciele, jest najlepszym dowodem na to,
że przyjaźń opiera się tylko i wyłącznie na
waszych relacjach, które obydwoje budowaliście
na zaufaniu. Młodzi ludzie zazwyczaj wszystko
robią bezinteresownie, pomagają, są przy kimś,
starają się być dobrymi...str.4
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JAK CZŁOWIEK WPŁYWA NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA?

Wioletta
Rafałowicz
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CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ!

Niestety, wtedy było już za późno, aby nawiązać
kontakt z innymi ludźmi, ponieważ swoim
zachowaniem odepchnęłam ich od siebie. Dzisiaj
żałuję, że jakakolwiek osoba mogła mieć na mnie
aż taki wpływ, abym straciła wiele możliwości na
dobrą znajomość.
Podsumowując, człowiek może mieć ogromny
wpływ na drugą osobę. Ujawnia się to w zmianie
naszego słownictwa, zachowania, a nawet
myślenia. To głównie od nas zależy, czy nasze
zachowanie przejdzie metamorfozę czy też nie.
Osoba, która ma swoje zdanie i przekonania,
powinna pozostać przy swoich prawdach,
niestety, człowiek z problemami jest bardziej
wpływowy, ponieważ nie ma wyrobionej własnej
opinii, dlatego tak ważna jest praca nad sobą.
                                            
                                           Klaudia Słomińska

REDAKCJA  ARKADII

Oczywiście, zdarzają się osoby, którym na
przyjaźni nie zależy wcale. Takich ludzi nie
rozumiem i pewnie nie zrozumiem. To, w jaki
sposób przyjaźnią się młodzi ludzie, może być
przykładem dla starszych. Poza radością,
nieuwarunkowaną przyjaźnią i czasem
dziecinnym zaufaniem nie liczy się nic innego.
Korzyści odczuwają obydwie osoby. To jest
przyjaźń bezinteresowna, piękna, prawdziwa,
której nic nie potrafi przerwać.,, Przyjaźń- ta
najbardziej mocna- opiera się na miłości,
rodzącej się z pokonywania trudności,
wspólnego rozwiązywania problemów, wreszcie
na postawieniu siebie i swojego autorytetu,
swojej osoby w obronie przyjaciela i przyjaźni.
Walka o przyjaciela, dar z siebie umacniają,
cementują przyjaźń.”(,,Droga”). Młodzi ludzie
doceniają taką przyjaźń i potrafią być
bezinteresowni.

Jak powiedział Paulo Coelho: ,,Przyjaźń to
najwspanialszy i najbardziej kosztowny dar. To
sens i znaczenie wszystkich darów, ilekroć ludzie
się obdarowują.” Również  w wielu filmach,
książkach, wierszach możemy zaobserwować
przykłady bezinteresownej relacji pomiędzy
dwojgiem nastolatków, na przykład ,,Wredne
dziewczyny” , ,,Bratz” albo ,,Moja siostra jest
kosmitką” , ,,Program Ochrony Księżniczek”. 
Bezinteresownej przyjaźni dorośli powinni się od
nas uczyć. Taka relacja dla nastolatka to skarb, o
który musimy się troszczyć i wspólnie nad nim
pracować, a wspólne korzyści, które otrzymamy,
będą satysfakcjonujące. Każdy, kto uważa
dzisiejszą młodzież za wredną, materialistów i
dążących do celu po trupach, mało nas zna.
Przyjaźnie młodych ludzi są jak najbardziej
szczere, w nich nie liczy się nic innego oprócz
drugiej osoby.
                                                       Julia Muta

Podczas przerwy świątecznej miałam
przyjemność przeczytać książkę pt. ,, Słońce też
jest gwiazdą”. Jest to druga powieść autorki
bestsellera ,,New York Timesa” -,, Ponad
wszystko” – Nicoli Yoon
Okładka książki jest bardzo oryginalna. Tytuł jest
napisany białymi literami, a za nim widać wzór,
składający się z żółto-różowo-fioletowych linii
wychodzących w różne strony.
Książka opowiada o ciemnoskórej dziewczynie o
imieniu Natasha. Bohaterka pochodzi z Jamajki,
a od ósmego roku życia mieszka w USA. Jej
rodzina przebywa tam nielegalnie i z powodu
incydentu jej ojca muszą opuścić Stany
Zjednoczone w ciągu doby. Podczas ostatniego
dnia w Nowym Jorku Natasha spotyka na swojej
drodze Daniela – Amerykanina z koreańskimi
korzeniami. Bohaterowie całkowicie się od siebie
różnią. Natasha wierzy w naukę o fakty, a Daniel
w miłość. Przeciwieństwa się często przyciągają i
tak było również i w tym przypadku.
Książka ma dwóch narratorów – Natashę i
Daniela. Wydarzenia opisywane są z perspektyw
obu bohaterów. Początkowo poznajemy dwie
historie, które w pewnym momencie łączą się ze
sobą i te same wydarzenia można zobaczyć ze
strony Natashy oraz Daniela. 

Według mnie jest to duży plus- znamy myśli,
uczucia i spostrzeżenia obu bohaterów, co
pozwala nam lepiej ich poznać i  zrozumieć. W
książce przeplatają się również krótko
przedstawione historie innych osób spotykanych
przez bohaterów oraz różnych zjawisk. Tego typu
historie pojawiają się w książce co jakiś czas i nie
ma ich aż tyle, ale również wiele pokazują, na
przykład dlaczego konkretnie ludzie się tak
zachowują i znając ich historie można ich
zrozumieć. Uważam, że takie urozmaicenie
książki nadaje jej unikalny charakter. Nigdy w
życiu nie widziałam książki pisanych w ten
sposób. Książka nie jest tylko zwykłym
romansem dla nastolatek, a również porusza
poważniejsze problemy, jak na przykład rasizm,
ubóstwo, religia i emigracja. Jedna z
przypadkowo spotykanych osób chce popełnić
samobójstwo, a kierowca autobusu dzielił się z
pozostałymi swoim nawróceniem.
Ciekawostką jest to, że Nicola Yoon (autorka)
dorastała na Jamajce oraz w Nowym Jorku. Ten
fakt był pewnie  inspiracją do napisania
wspomnianej książki. Książka 31.05 została
zekranizowana.
                                           Alicja Witkowska
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