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ŚWIAT

Atak Rosji na Ukrainę.
Rosyjscy żołnierze uderzają z
ziemi i z powietrza

W

czwartek 24 lutego 2022r. wczesnym
rankiem Rosja zaatakowała Ukrainę.
Walki trwają nadal. Rosjanie przewidywali poddanie się ukraińskich wojsk i cywilów, natomiast Ukraina nie poddaje się i wciąż
walczy o swój kraj.
Szef brytyjskiego wywiadu Richard Moore
potwierdził, że Władimir Putin już od
dawna planował zaatakowanie Ukrainy.
Prezydent Rosji jest
nieprzewidywalny,
jedna z dziennikarek i
wieloletnia korespondentka w Rosji Krystyna KurczabRedlich, w wywiadzie
dla Onet powiedziała
o nim, że jest socjopatą i paranoikiem.
Dopuścił się nawet
zastraszania NATO
bronią nuklearną.
Szefowie państw europejskich, Kanady i
Stanów Zjednoczonych wyciągają konsekwencje wobec
działań Putina. Jedną
z sankcji ma być odcięcie części rosyjskich banków z systemu Swift, co może
znacznie osłabić gospodarkę Rosji.
Rosjanie w walce są
bezkompromisowi i
bardzo brutalni, ale
ukraińscy żołnierze z
bohatersko postępującym prezydentem
Wołodymyrem Zełenskim na czele wytrwale walczą o swój
kraj. Zełenski nie
schował się w bunkrze, ani nie wyjechał
poza granice kraju,
jest aktualnie w Kijowie- stolicy, gdzie
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wspiera żołnierzy i
dodaje otuchy całemu
ukraińskiemu narodowi. Zapowiedział
walkę do końca i zdecydowanie odmówił,
gdy dostał propozycję
wyjazdu z Kijowa od
jednego z amerykańskich sojuszników w
niezagrożone walkami miejsce.

Celami rosyjskiej armii stały się także
szpitale, przedszkola,
budynki mieszkalne,
gazociągi i lotniska.
Ukraina obroniła Kijów i stawia silny
opór. Wydłużona została godzina.

Według ostatnich
informacji po
stronie rosyjskiej
Wyspa Węży to przymoże być nawet
kład wytrwałości i
cztery tysiące
waleczności ukraińofiar.
skich żołnierzy. Rosyjski okręt wojenny
podpływając do Wyspy nakłaniał ukraińskich żołnierzy do
poddania się, Ci natomiast nie mieli najmniejszego zamiaru
się poddać. Rzucili
jedynie krótkie, ale
dosadne zdanie w
stronę Rosjan
„Rosyjski okręcie
wojenny, pi*****
się”. Według pierwszych doniesień
wszyscy broniący tej
Wyspy zginęli z ręki
Rosji. 28 lutego pojawiła się jednak informacja o tym, że żołnierze ci mogą nadal
żyć, pojmani przez
rosyjską armię.
Ciężkie walki toczą
się w Charkowie,
Donbasie i Kijowie,
zaatakowano też Mariupol i bazę paliw w
Wasylkowie.

Na dzień dzisiejszy
(28 lutego 2022 r.)
już niemal 200 tysięcy uchodźców znalazło schronienie w
Polsce. Głównie kobiety i dzieci uciekają, zaś mężczyźni zostają, by bronić kraju.
W Polsce ruszyła akcja pod nazwą
#SolidarnizUkrainą,
poprzez którą możemy pomóc oddając w
dane miejsca koce,
śpiwory, poduszki,
artykuły spożywcze i
artykuły higieny osobistej.
Julia Korzeniec

#Solidarni
zUkrainą

Źr.Twitter

Tłum.W.Szymala

OD REDAKCJI
Witamy w pierwszym numerze nowego
„Skużak Njusa”. Po prawie dwóch latach
ponownie będą ją prowadzić młodzi dziennikarze uczący się na profilach dziennikarskich.
Rozpoczynamy numerem specjalnym w
całości poświęconym tematowi, który poruszył wszystkich na całym świecie: wojny
Rosji z Ukrainą.

HISTORIA

Krótkie przypomnienie burzliwej
przeszłości

R

Zamieszki miały miejsce w całym kraju, a
główną areną protestów
był Plac Niepodległości
w Kijowie. Według
oficjalnych danych rannych zostało ponad 2
tys. osób, a zabitych
121. Skutkiem Euromajdanu było obalenie i
ucieczka z kraju prorosyjskiego prezydenta
Janukowycza w 2014
roku oraz…

elacje Rosji z różnymi
krajami na całym
świecie są najczęściej
bardzo napięte. Z samą Ukrainą nie było inaczej.
W czasie II wojny światowej deportowano z
Krymu większość ludności narodowości niemieckiej, greckiej, włoskiej, ormiańskiej, bułgarskiej i tatarskiej,
oskarżonych o kolaborację z III Rzeszą. Warto dodać, że Tatarom
dopiero w 1989 roku
umożliwiono powrót na
Krym, który od 1921
roku był częścią Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej,
a po wysiedleniach włączono go w skład Radzieckiej Rosji.
W lutym 1954 roku
Nikita Chruszczow zdecydował o przyłączeniu
Krymu do Radzieckiej
Ukrainy, a po ogłoszeniu przez Ukrainę niepodległości w 1991
roku Półwysep Krymski
zyskał status republiki
autonomicznej. Od tej
pory Krym, miasto Sewastopol i Flota Czarnomorska są przedmiotem nieustających sporów pomiędzy Rosją a
Ukrainą. Duma rosyjska, czyli izba niższa
przez długi czas nawoływała do zwrotu Krymu Rosji.
W spadku po ZSRR
Ukraina zyskała nie
tylko terytorium i flotę,
ale także broń atomową.
Z tego powodu w 1994
roku podpisano Memorandum Budapesztańskie, w którym Rosja,
USA i Wielka Brytania
w zamian za zwrócenie
broni zagwarantowały,
że granice Ukrainy pozostaną niezmienione.
W maju 1997 roku
uznano wzajemne

granice, a Krym został
prawnie potwierdzony
jako terytorium Ukrainy.

Jednak już w 2003 roku
Rosjanie zaczęli budować tamę nad Cieśniną
Kerczeńską co spowodowało, że Ukraina
poczuła się zagrożona.

Rosja, USA i
Wielka Brytania
w zamian za
zwrócenie broni
zagwarantowały,
że granice Ukrainy pozostaną niezmienione.

Aneksja Krymu
przez Rosję

Tłum. W.Szymala

Jak sama nazwa wskazuje to nielegalne zagarnięcie i przyłączenie
Półwyspu Krymskiego
przez Federację Rosyjską, przy użyciu siły
zbrojnej. W marcu Rosja wysyła wojsko rosyjskie na Krym, które
w ciągu kilku dni przejęło nad nim pełną kontrolę.

Nowy krymski parlament jednogłośnie głosował za przyłączeniem
Krymu do Rosji do czego finalnie doszło 18
marca po podpisaniu
przez prezydenta Rosji
Władimira Putina dokumentu włączającego
Krym do Rosji. Jedynie
kilka krajów uznało
zmiany granic. ONZ
odrzuciło to przyłączenie, a argumenty Rosji
do posiadania praw do
Krymu zostały oficjalnie odrzucone.
Roksana Kachel

Do 2005 roku Ukraina
była pod wpływem
działań władz rosyjskich, co doprowadziło
w 2004 roku do Pomarańczowej Rewolucji,
czyli serii protestów
spowodowanych sfałszowaniem wyborów
prezydenckich, które
wygrał prorosyjski kandydat Wiktor Janukowycz. Po kilku latach
jego rządów Ukraińcy
domagali się przystąpienia swojego państwa do
Unii Europejskiej, jednak Janukowycz pod
presją Rosji odmawił.
Wybuchł…

Euromajdan
Tym określeniem nazywano falę manifestacji i
protestów z 2013 roku
przeciwko ówczesnemu
prezydentowi Ukrainy
Wiktorowi Janukowyczowi, który nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Tłum. W.Szymala
Fot.z pr.: wikipedia.org.pl
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WYWIAD * Krzysztof Adamaszek

K. Adamaszek: „To już nie jest konflikt „gdzieś daleko stąd”. To jest
realny konflikt, który ma miejsce
kilkaset kilometrów od nas.”

W

ostatnim tygodniu w mediach notorycznie
przewijały się informacje o ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. Wywołało to ogromną
panikę wśród ludzi, którzy zaczęli doszukiwać się w
internecie różnych wiadomości, często dalekich od
prawdy. Miałam okazję przeprowadzić wywiad z nauczycielem WOSu oraz historii w naszej szkole – panem
Krzysztofem Adamaszkiem – który podzielił się opinią
na temat sytuacji naszych sąsiadów. Odpowiedział również na pytania często zadawane przez młode osoby,
głównie dotyczące bezpieczeństwa Polski.
Natalia Szczepanek:
Witam Pana bardzo
serdecznie. W związku
z zaistniałą sytuacją
na Ukrainie, chciałabym zadać Panu kilka
pytań.
Krzysztof Adamaszek:
Witam.
N.S.: Od kilku tygodni
mogliśmy słyszeć o
planach prezydenta
Rosji, Władimira Putina, który od długiego
czasu opracowywał
plan zdobycia części
terytoriów Ukrainy,
które niegdyś należały
do Związku Radzieckiego. Wczorajszej
nocy wyszła informacja o ataku wojsk rosyjskich. Wydarzenie
to wywołało ogromne
poruszenie wśród
mieszkańców Ukrainy,
jak i ich rodzin, Polaków oraz całego globu.
Czy według pana konflikt rozprzestrzeni się
również na tereny innych krajów, czy zostanie głównie między
Rosją a Ukrainą? Do
Czego zdolny jest Władimir Putin?
K.A.: Moim zdaniem na
ten moment to się nie
rozprzestrzeni, ale zważywszy na ostatnie moje
przewidywania jako
amatora, który uważał,
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że wojny nie będzie, nie
jestem tego taki pewien,
w związku z nieprzewidywalnością Władimira
Putina i jego ministrów.
Z drugiej strony patrząc
logicznie, cele Putina
wydają się być takie, by
przywrócić jego stan
posiadania, jeśli chodzi
o wpływy tj. sprzed
2014 roku, czyli za czasów Ukraińskiego Kijowskiego Majdanu.
Wydaje mi się jednak,
że tutaj celem takim
sfokusowanym przez
Putina na ten moment,
jest ogarnięcie Ukrainy
i że tutaj przeniesienie
tego konfliktu na inne
strony nie jest w interesie Putina ani też innych
państw.
N.S.: Chciałabym poruszyć temat reakcji
ludzi w Internecie na
obecną sytuację, ponieważ dużo młodych
osób panikuje i nieświadomie rozpowszechnia fałszywe
informacje, w które
społeczeństwo zaczyna
wierzyć. Co Pan sądzi
o takiej formie wsparcia, która odbywa się
za pomocą Instagrama
czy też Facebooka?
Ludzie zaczynają pisać
różne słowa otuchy dla
Ukrainy, czy może to
się jakoś odbić na

odbiorcach tych wiadomości? Czy to w
ogóle ma jakiś sens w
tej sytuacji?
K.A.: Patrząc na wpływ
takich gestów na konflikt zbrojny, to jest on
niewielki, natomiast jak
tu słusznie wskazałaś,
ma to znaczenie dla
Ukraińców mieszkających w Polsce, czy
Ukraińców, którzy są na
terenie Ukrainy, natomiast jeśli ma to mieć
takie znaczenie, no to
musi też być ono szczere i ujęte w odpowiedniej formie. Wiemy, że
media społecznościowe
rządzą się takimi prawami, że ludzie wymieniają nakładki, na przykład
w zeszłym tygodniu
mieli nakładkę, „Stop
petardom w sylwestra”
a teraz myślą „o teraz to
jest modne, to wrzucamy flagę Ukrainy” i tak
dalej, więc wydaje mi
się, że jeśli tak zwani
„influencerzy”, wyrażą
to w odpowiedniej formie, nie tylko jako jakiś
krótki komunikat, tylko
jako fajną historię, jakieś swoje przemyślenie
i to ma zasięgi, no to jak
najbardziej. Wiemy, że
tutaj w naszej szkole też
mamy uczennice pochodzące z Ukrainy i wydaje mi się, że gdybyśmy

je zapytali, to myślę, że
takie wsparcie ma dla
nich duże znaczenie.
Każda forma pomocy,
każda forma odniesienia
się do tej sytuacji jest
jak najbardziej wskazana. Nie mówię, że nakładki są złe, bo ludzie
chcą wyrazić swoje
poparcie i tak dalej,
więc nakładki nie są aż
takim pomysłem, tylko
jeżeli chcemy udzielić
realnego wsparcia,
chcemy realnie to jakoś
podbudować, to poprzez
jakieś słowo otuchy,, bo
wiemy co może nadejść
za parę dni. Jeśli w naszym kraju pojawią się
uchodźcy, będzie to
świadczyć o formie
jakiegoś fizycznego
zaangażowania, wspierającego ich aklimatyzację tymczasową, na
przykład zapewnienie
im podstawowych

produktów.
N.S.: Wrócę jeszcze na
moment do tematu
Fake Newsów, o których wcześniej wspomniałam. Mimo zapewnień naszej władzy
o wsparciu przez NATO oraz pomocy innych krajów, w razie
przeniesienia konfliktu
na tereny Polski, nadal
ludzie mają ogromne
wątpliwości. Czy sądzi
Pan, że Polska może
czuć się bezpiecznie,
czy jednak życie Polaków jest zagrożone?
K.A.: Obecnie, bezpośrednio życie Polaków
nie jest zagrożone. Rzeczywiście mamy zabezpieczenia traktatowe,
jeśli chodzi o NATO i
tak dalej, natomiast to
już jest normalną rzeczą, że ludzie się boją.

OPINIE
To już nie jest konflikt
„gdzieś daleko stąd”. To
jest realny konflikt,
który ma miejsce kilkaset kilometrów od nas.
Według niektórych relacji ze Lwowa, który jest
niedaleko nas –
„Bomby spadały”. Tutaj
na fali paniki, która też
jest szkodliwa, ale normalna, ludzie wysnuwają daleko idące wnioski.
Podważają w jakiś sposób nasze bezpieczeństwo. Myślę, że niesprawdzone informacje
należy dementować,
spokojnie wyjaśniać
tym ludziom, że u nas
nie ma wojny. My jesteśmy w innej sytuacji niż
Ukraina, współtworzymy sojusz północnoatlantycki i powinniśmy
zachować spokój. Na
ludzi też w jakiś sposób
oddziałuje historia, mianowicie wiemy, że kiedyś mieliśmy sojusze z
zachodem i zostaliśmy
bez wsparcia, więc te
wydarzenia mają wpływ
na obecne opinie ludzi.
Uważam, że dla dobra
społecznego i publicznego w Polsce, należy
takie poglądy tonować
w jakiś sposób.
N.S.: Jestem ciekawa
Pańskiego zdania na
temat wypowiedzi
prezydenta Joe Bidena, który nałożył sankcje na Rosję. Uważa
Pan, że Kary nałożone
na państwo rosyjskie
jak i samego Władimira Putina, spowodują
zmianę jego nastawienia oraz złagodzą postępowanie w stosunku
do Ukrainy?
K.A.: Wydaje mi się, że
biorąc pod uwagę obecne sankcje, słuchając
własnej intuicji, myślę,
że Putin jest w stanie to
przełknąć. Sankcje
wprawdzie uderzą w
Rosję, jednak uważam,
że Putin jest na tyle
wyrachowanym graczem, że wcześniej
wziął pod uwagę, i musiał zaakceptować taki
przebieg wydarzeń.
Pamiętajmy, że powrotu
do strefy wpływów na
Ukrainie, jest dla niego
priorytetem, natomiast

celami tych sankcji, co
co też wyraziły władze
Unii jak i amerykański
prezydent, jest uderzenie w klasę wyższą rosyjską, która jest ściśle
związana z Putinem,
czyli tak zwani oligarchowie, którzy mają
tutaj szerokie biznesy.
Jeśli chodzi o zachód i
uderzenie w niego jest
oczywiście dobrym
krokiem, ponieważ ma
on wpływ na Putina,
może na nim coś wymóc i musimy wierzyć,
że w ten sposób może
uda się jakoś stonować
jego działania.
Czuję, że to nie dojdzie
do skutku, natomiast
nie skreślam takiej
ewentualności i może
się to wydarzyć. Wydaje mi się, że sankcje
muszą być surowsze,
czyli powinny obejmować wyłączenie Rosji
sytemu bankowego
Swift, a to byłoby konkretnym uderzeniem w
elity rosyjskie.
Oczywiście bardziej
popieram te sankcje,
które są teraz, są sensowne na linii energetycznej czy wojskowej.
Wyposażenie militarne
Rosji, na przykład samoloty, składają się z
części produkowanych
w krajach zachodnich
więc ucięcie tego jest
jak najbardziej pozytywne, ale wydaje mi
się, że niewystarczające,
aby zadziałały na Putina.
N.S.: To już wszystkie
zagadnienia jakie
chciałam z Panem poruszyć. Ukazanie obecnych wydarzeń ze
strony osoby, która
zna sytuację na świecie
i posiada wiedzę historyczną, pokaże młodym ludziom inną perspektywę. Ogromnie
dziękuję za zaangażowanie oraz wyczerpującą i szczegółową wypowiedź.
K.A.: Ja również bardzo
dziękuję.

J. Dąbrowska:
„Jednak się myliłam,
chciwość ludzka nie
zna granic.”

O

Zszokowała mnie też
postawa prezydenta
Ukrainy Wołodymyra
Żeleńskiego, który odmówił zaoferowanej
bezpiecznej ewakuacji z
kraju, wolał zostać i
walczyć o swój kraj.

Wzbudził tym wielki
podziw u obywateli, w
których obudził nadzieję i wolę walki. Myślę,
że niewiele prezydentów odważyłoby się
podjąć taką decyzję. W
naszym kraju miesza i
pracuje dużo ludzi pochodzenia ukraińskiego,
wiele z nich, kiedy dowiedziało się o wojnie z
dnia na dzień rzuciło
pracę i ruszyło chronić
swój kraj. Podziwiam
takie poświęcenie wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, że Ukraina
to tak waleczny naród.
Mam nadzieję, że uda
im się odeprzeć atak i
zapanuje pokój, jednak
jeśli nadeszła by taka
potrzeba mam nadzieję,
że w naszym kraju też
znaleźliby się lojalni
patrioci, chcący walczyć o swój kraj.

Źr.screena: Twitter

Julia Dąbrowska

sytuacji na Ukrainie dowiedziałam się od koleżanki
podczas przerwy. Nie zdawałam sobie wtedy sprawy z powagi
sytuacji na Ukrainie, nie docierały
do mnie te wiadomości. Z przerwy
na przerwę, z lekcji na lekcję słyszaJuż od progu domu słychać było dźwięk telewizora i żywe dyskusje
domowników. Nie wiedziałam, co się dzieje
usiadłam i włączyłam
telefon. Wszędzie były
zdjęcia i nagrania z
Ukrainy. Dopiero wtedy
zaczęło do mnie docierać co się dzieje i jakie
dramaty ludzkie przeżywają w tym momencie
nasi sąsiedzi.

Oglądając filmiki nagrywane przez zwykłych ludzi niemal na
żywo nie mogłam uwierzyć, że takie sytuacje
mają miejsce w tych
czasach. Zawsze myślałam, że poprzednie konflikty zbrojne czegoś
nas nauczyły, ale jednak
się myliłam, chciwość
ludzka nie zna granic.
Współczułam ludziom
na Ukrainie i zaczęłam
bać się o swoją rodzinę.
W szczególności o mężczyzn, którzy mogliby
zostać wezwani do wojska. Wcześniej myślałam, że to niemożliwe,
żeby wojna przeniosła
się na tereny Polski,
jednak, słuchając wypowiedzi prezydenta Putina coraz bardziej zaczynałam się obawiać o
bezpieczeństwo naszego
kraju.
Najgorsza dla mnie jest
bezradność tak naprawdę niewiele możemy
zrobić, aby rozwiązać
konflikt i zapewnić pokój między krajami.

Cieszy mnie jednak
postawa Polaków, którzy mentalnie i finansowo starają się wesprzeć
Ukrainę, Polska jest też
przygotowana na
uchodźców z Ukrainy i
oferuje im pomoc.
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WYWIAD * Specjalnie dla SN

OPINIE

Propaganda rosyjskich władz działa:
zwykli Rosjanie nie
wiedzieli o wojnie z
Ukrainą

A. Gawlica:
„To nie jest
wojna Rosji.
To jest wojna
Putina.”

ndrey Ivanov to młody student, który mieszka ok. 300
km od Moskwy. Jest Rosjaninem i specjalnie dla SN opowiedział o tym jak temat wojny postrzegany jest w Rosji i jak działa
propaganda rosyjskich władz.

wkrótce dotrze do naszych miast, albo będzie
tyle sankcji, że nie będzie można normalnie
żyć w Rosji, wydaje mi
się że taka będzie sytuacja.

omyśleć, że w XXI wieku
przyjdzie nam mierzyć się z
tak barbarzyńską napaścią na
wolny kraj jest niepojęte dla zwykłego człowieka.

Coś jeszcze się u ciebie
zmieniło?

Atak na Ukrainę jest
atakiem na wolną Europę. Jest złamaniem
wszelakich zasad moralnych i etycznych jakimi
kierowaliśmy się przez
lata.

A

Michalina Lucima:
Skąd dowiedziałeś się
o tym że Rosja zaatakowała Ukrainę?
Andrey Ivanov: Gdy
wysłałaś mi artykuł
myślałem, że to propaganda z waszej strony.
W ogóle nas o tym nie
poinformowali, dowiedziałem się o tym z tiktoka. Putin rozpoczął
wojnę, my Rosjanie nic
o tym nie wiemy, potem
wszyscy są w szokumówi Andrey Ivanov.
Jak się czujesz teraz,
kiedy już wiesz?
Bardzo źle, cała ta sytuacja może wpłynąć na
moje życie. Mogą mnie
zabrać do wojska, kurs
jest bardzo wysoki, z
tego powodu też jest
trudno zaoszczędzić
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pieniądze na studia.
Bardzo możliwe że Rosjanie nie będą mieli
opcji przyjechania do
Europy ze względu na
sankcje.
A o czym teraz mówią
wasze rosyjskie media?

Media mówią
nam że zrobili
to dla bezpieczeństwa Rosji
ale robią straszne rzeczy, przejmują miasta.
A ty na razie jesteś
bezpieczny?
Na razie tak. Nie mamy
wojny, ale czuję, że

Niestety, zablokowali
mi kartę, na którą przychodziło stypendium i
nie mogę przesyłać pieniędzy z konta. Na razie
nic innego, ale bardzo
mnie martwi to, że mogą zamknąć granicę
przed Rosjanami.
Tak bardzo chciałem
wyjechać, a wojna
wszystko zmieniła.
Chciałem pojechać na
studia do Słowacji i
odwiedzić Polskę dla
samego zobaczenia jej.
Mam nadzieję, że zrobią
wyjątek dla Rosjan z
wizami, nie jesteśmy
winni.
Rozm.
Michalina Lucima

P

Wojny były i będą, ale
fakt, że są takie osoby
jak Wladimir Putin,
znając koszmar II wojny światowej, która na
zawsze zostanie zapamiętana jako najstraszniejszy i najbardziej
krwawy konflikt zbrojny historii, nadal dopuszczają się inwazji i
wywołują bezsensowne
wojny, na których giną
rodziny, staje się dla
mnie czymś niepojętym.
Bo pytanie, które zadaję
sobie od 17. lutego
to ,,Dlaczego?”. Dlaczego znów historia się
powtarza? Dlaczego
niczego się nie uczymy?
Dlaczego nikt wcześniej
nie reagował? I można
tak w nieskończoność
siedzieć w tej pętli powtarzających się pytań i
gdybać… Jednak to co
jest teraz ważne, sprowadza się do wydobycia
z głębi siebie uczucia
empatii. Musimy okazywać wsparcie, uspokajać zaniepokojonych i
szerzyć prawdziwe i
sprawdzone informacje.
To co działo się przez
ostatnie dni w kraju to
działanie fake newsów,
które doprowadzają co
niektórych do obłędu,
paniki przez co nasz
kraj podupada, nie mo-

żemy dać się zastraszyć,
musimy być wytrwali i
obserwować jak najdzielniejszy człowiek
naszych czasów Wołodymyr Zełenski, walczy
ramię w ramię ze swoimi ludźmi i pokazuje,
że na tym świecie
oprócz zła i obłudy są
też bohaterowie, bo na
takie określenie prezydent Ukrainy zasługuje.
Bohater, który nie boi
się Putina i robi wszystko, by najeźdźcę pokonać czym powinien
nam, ludziom młodym,
imponować. Wojna jest
bezsensowna, jest złem
w najczystszej postaci i
sprawia, że wszystkie
problemy jakie do tej
pory były dla nas czymś
najgorszym, stają się
błahostkami, które nie
zasługują teraz na nasz
czas. Oczy świata są
zwrócone na Ukrainę,
bo tam toczy się bój o
wolną Europę i wolny
świat, a my musimy
patrzeć i robić co w
naszej mocy, by pomagać ludziom, którzy z
granicy jadą w nasze
rejony. Uciekając ze
swoich domów z dziećmi na rękach. Straszne
rzeczy się dzieją, ale
trzeba mieć nadzieję, bo
cytując ,,Skazanych na
Shawshank” - ,, Nadzieja to dobra rzecz,
może najlepsza ze
wszystkich, a to, co
dobre, nigdy nie umiera.”
Aleksander Gawlica

#SOLIDARNIZUKRAINĄ

M. Szaja: „Młodzi
ludzie mają świadomość, że trzeba
sobie pomagać.”
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4 lutego prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął wojnę przeciwko Ukrainie. Jakiś czas wcześniej wojska rosyjskie zostały zgromadzone nieopodal granicy z tym państwem. Cały świat zastanawiał
się wówczas czy groźba inwazji jest realna. Niestety,
obawy się spełniły. Rosjanie wkroczyli na teren swego
niezależnego sąsiada.
Mieszkańcy Ukrainy nie
spodziewali się takiego
ruchu, ponieważ kilka
dni wcześniej Rosja
ogłosiła, że wycofa swe
wojska. Tej obietnicy
jednak nie spełniła. Celem Putina jest zagarnięcie Ukrainy i przyłączenie jej do Rosji.
Obywatele zaatakowanego państwa byli
wstrząśnięci i przerażeni. Zaczęli obawiać się
o swoje życie, ponieważ
najeźdźcy rozpoczęli
ostrzeliwanie baz wojskowych, lotnisk, a więc
strategicznych dla obrony kraju miejsc. Wojsko
zaatakowanego państwa
zaczęło się od razu bronić, co przyczyniło się
do tego, że rosyjska
armia nie daje rady sku-

tecznie przejmować
terenu. Kiedy świat o
tym usłyszał, to natychmiast zareagował. Zaczęto wysyłać pieniądze
oraz broń ukraińskim
żołnierzom. Polska jako
kraj, który wiele przeżył
i wie, czym jest wojna,
otworzył granice, aby
kobiety i dzieci z U–
krainy mogły przedostać się do wolnego od
rozlewu krwi państwa.
Przekazaliśmy również
pieniądze ukraińskiemu
rządowi po to, aby
Ukraińcy mogli się bronić.
- To co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów jest przerażające.mówi Zuzanna Guściora
z kl. 2a. - Czuję ogromny niepokój, cała sytu-

acja jest stresująca i
nikt nie wie co może
wydarzyć się jutro.
Od samego początku
Polacy mobilizują się,
by pomagać przybywającym zza naszej
wschodniej granicy
uchodźcom. Jako dodobrzy i pomocni obywatele naszego narodu
postanowiliśmy, że w
naszej szkole zorganizujemy zbiórkę na ich
rzecz. Organizatorką i
koordynatorką tej akcji
jest pani Malwina Szaja.
Tak o niej mówi:
- Zbieramy przede
wszystkim żywność
długoterminową, bieliznę, bo tego ludziom
brakuje, ponieważ to -

ci, żeby mogły się one
czymś zająć, aby ich
uwaga chociaż na chwilę została odwrócona od
tego, co się dzieje.

Zebrane dary
docelowo trafiają na pomoc humanitarną dla
Ukrainy.
Jest przygotowany
ogromny magazyn, który znajduje się w Krapkowicach w budynku po
byłym Tesco. Dary z
całego województwa
właśnie tam spłyną.
Zostaną skompletowane, posegregowane i
przewiezione bezpiecznym pasem humanitarnym za granicę na
Ukrainę.
Pani pedagog powiedziała również o zaangażowaniu uczniów w
zbiórkę:
- Aby usprawnić tę
zbiórkę, dary podzieliliśmy na kategorie dla
każdej klasy. Każda
klasa dostała kategorie
darów, w którą się zaangażuje i w którą będą
zbierać. Jest to dobrowolne, czyli jeżeli jakaś

jest podstawowa odzież,
której każdy z nas używa i którą trzeba codziennie wymieniać.
Zbieramy również kosmetyki, w szczególności te dla niemowlaków,
środki chemiczne, śpiwory, koce, poduszki,
ręczniki. Przydają się
także zabawki dla dzie
klasa nie będzie chciała,
to oczywiście nie przymuszamy. Jednak każda
klasa stanęła na wysokości zadania. Młodzi
ludzie mają świadomość, że trzeba sobie
pomagać. Jaki jest odzew w Polsce, jeżeli
chodzi o pomoc? Myślę,
że mobilizuje wszystkich do tego, żeby okazywać ją drugiemu
człowiekowi. Dlatego
jedni zbierają pieniądze
i zakupują, inni przynoszą konkretne rzeczy,
więc odzew jest bardzo
duży.
Jako obywatele narodu
polskiego i wolnego
świata powinniśmy
wspierać potrzebujących, ponieważ sami z
historii wiemy, jak bardzo jest potrzebna pomoc w chwilach zagrożenia.
Bartłomiej Koliski
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