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Witamy wszystkich czytelników w październikowym wydaniu Kuriera z Paryskiej.
Mamy nadzieję, że wszystkim się spodobał pierwszy numer gazetki. Jeśli uważacie, że powinniśmy zmienić coś w dotychczasowym sposobie
redagowania Kuriera albo macie jakieś nowe
pomysły, proszę, śmiało do nas piszcie na nasz
email.
Przeczytacie wywiad przeprowadzony przez
klasę szóstą z dziennikarką Gazety Wyborczej
Edytą Suchecką.
Ponadto poznacie urodę Tatr, czytając
artykuły uczniów klasy pierwszej gimnazjum.
Opisują oni różne rzeczy, o których dowiedzieli
się podczas swojej wycieczki w góry. Przeżyli
niezapomniane przygody, którymi podzielą się z
Wami. Opowiedzą o góralskim oscypku i o miejscach, które odwiedzili.
Zapraszamy też do Kącika Kucharskiego,
gdzie będziecie mogli wymieniać się przepisami
na domowe pyszności. Tym razem przedstawię
Wam przepis na najprostsze na świecie ciasteczka. Mam nadzieję, że następnym razem to
Wasze przepisy pojawią się w gazetce. Jeżeli
zamierzacie nam jakiś przysłać, to przypominam, że nasz email to
k.krysiuk@zawisza.szkola.pl
A teraz zapraszamy do lektury.
Zosia Robińska

Z wizytą w Gazecie Wyborczej
Klasa szósta wybrała się na wycieczkę edukacyjną
do Redakcji Gazety Wyborczej. Dzięki uprzejmości Pani Justyny Sucheckiej z warszawskiego działu edukacji, mogliśmy poznać, na czym obecnie
polega praca dziennikarza prasowego.
Postanowiłyśmy wspólnie z koleżanką przepytać
redaktorów niektórych działów prasowych o ich
początkach pracy w gazecie…
Nasz wywiad rozpoczęłyśmy od sympatycznej rozmowy z Panią Justyną z Działu Edukacji
-Dzień dobry, w imieniu całej klasy chciałabym
zadać kilka ważnych pytań. Jaka był
Pani droga do dziennikarstwa?
-Tradycyjnie, poszłam na studia, ekonomię -public
relation. Musiałam odbyć praktyki
w mediach, ale tylko tak technicznie. Mój kolega

namówił mnie, abym poszła do Gazety Wyborczej.
A jak się wejdzie raz do Gazety, to już się nie chce
wyjść. To było coś takiego, co od pierwszego dnia
spodobało mi się niesamowicie. To był rok 2008 i
tak do dnia dzisiejszego pracuje, w tej firmie.
Czy mogłaby Pani wskazać osobę, której zawdzięcza Pani najwięcej?
-Rodzicom… pamiętajcie, że ogólnie zawsze bardzo
dużo zawdzięczamy Rodzicom. Jeżeli chodzi o pracę, to obecnej Redaktorce Naczelnej w Poznaniu. W
Warszawie mówią o mnie ,że mam poznański styl
pracy. To jest trochę taki stereotyp, ale na pewno
czuć we mnie terminowość i punktualność. Tekst na
3000 znaków, na 15:00, na wtorek -to tak ma być.
Takie bycie precyzyjnym zawdzięczam
redaktorom w Poznaniu. Oni wszystkiego mnie nauczyli.
-Jakie talenty chciałaby Pani posiadać?
-Chciałabym latać, ale to się chyba nie liczy…
(śmiech całej grupy). W tej pracy chciałabym umieć
czytać w myślach. Gdybym posiadała ten talent,
moja praca byłaby znacznie łatwiejsza. Chciałabym
również nauczyć się pływać, to w pracy nie przyda
się ,ale w życiu bardzo…
-Czego Pani najbardziej boi się i czy praca dziennikarza jest niebezpieczna?
-Bardzo dobre pytanie, jak spojrzymy na to, co dzieje się na świecie, nie tylko w Afryce i Azji, ale również w Europie to praca dziennikarza z pewnością
jest coraz bardziej niebezpieczna. W Polsce jest
bezpiecznie, ja w pracy zajmuje się edukacją, więc
o swoje zdrowie nie martwię się.
-A czego Pani boi się?
-Każdego dnia boję się, przyznam to trochę niezdrowe, boję się, że ktoś mnie uprzedzi, że będzie
przede mną, że czegoś nie dopilnuje i ktoś napisze
pierwszy. Moi bliscy już się do tego
przyzwyczaili…

Kolejnym rozmówcom zadałyśmy podobne pytania.
-Jaka była Pana droga do dziennikarstwa sportowego?
-Ciekawe pytanie, poznałem Michała Pola
(red .Przeglądu Sportowego), On mnie
Zarekomendował, zostałem i tak pracuje do dziś.
Najwięcej pracy mamy wieczorem, spływają do
Nas informacje z serwisów sportowych. U kolegi
było inaczej, on przez kilka lat był czynnym zawodnikiem I, II ligi.
A z racji tego, że kiedyś przygoda z piłką kończy
się ,trzeba wiedzieć, co robić dalej… Postanowił
zostać w sporcie, ale od strony redakcyjnej.
Następnie udaliśmy się do Działu Social Media.
Tutaj zadałyśmy pytanie;
-Jaka była Pani droga do dziennikarstwa?
-Chciałabym dodać na wstępie, że nie jestem
dziennikarzem, tylko operatorem
mediów społecznościowych. Zajmuje się udo-

stępnianiem treści napisanych
wcześniej w mediach. Jak pojawił się internet, zafascynował mnie ten temat. Zaczęłam poszukiwać
ludzi o podobnych zainteresowaniach. Poznałam
na tyle dobrze tę dziedzinę ,że zaczęłam tu pracować.
Wszyscy nasi rozmówcy zgodnie orzekli, że bardzo lubią swoją pracę. Jest ona ich pasją. Każdego
dnia utwierdzają się w przekonaniu, że to był dobry wybór. Pan z działu kultury zachęcał nas abyśmy robili to, co naprawdę sprawia nam przyjemność. Abyśmy każdego dnia, jadąc w przyszłości
do pracy, jechali z radością i satysfakcją.
Jesteśmy bogatsi o doświadczenia tych wszystkich
spotkanych w Redakcji ludzi. Bardzo dziękujemy ,że pokazano nam na początku naszej drogi
życiowej, że praca to przede wszystkim pasja.
opisały i wysłuchały uczennice klasy
szóstej; Lena Czerwińska, Wiktoria Figurska

Pierwszy wyjazd pierwszej gimnazjum!
Całą klasą pierwszą gimnazjum wybraliśmy się na wyjazd integracyjny w
góry, do Bukowiny Tatrzańskiej – miejscowości wypoczynkowej położonej u
podnóża polskich Tatr. Wycieczka wiodła do wodospadu Siklawica.

Obudziliśmy się około godziny 8:00 rano
w pensjonacie Willa Zbójnicówka, który
jest doskonałym punktem wypadowym na
szlaki turystyczne. Po śniadaniu pojechaliśmy do punktu startowego na szlak Doliny
Strążyckiej. Pogoda zbytnio nam nie sprzyjała, ale górskie widoki były olśniewające!
Szliśmy z przewodnikiem około godziny, co
chwilę zatrzymując się, by zrobić zdjęcia i
usłyszeć trochę o okolicy. Po dotarciu do
celu wyprawy zrobiliśmy zbiorowe zdjęcie
klasy i dalej podziwialiśmy wodospad Siklawica, który opada z dwóch pionowych
ścian. Ich łączna wysokość to aż 23 metry!
Cali przemoczeni zeszliśmy w dół do schroniska napić się ciepłej herbaty i coś zjeść.

Droga powrotna niestety bardzo szybko minęła. Kiedy znaleźliśmy się już w ogrzewanym busie, narzekaliśmy trochę na niesprzyjającą wycieczce aurę.
Chociaż deszcz trochę popsuł nam
plany, było wspaniale.
Ola Piasta

JAK DOSTAĆ SIĘ NA
KASPROWY
WIERCH?
Od 1936 roku na Kasprowym
Wierchu funkcjonuje kolej linowa
wnoszącą pasażera na szczyt góry.
Poza nią można tylko wejść pieszo.
W 1935 roku rozpoczęto budowę kolei. Dzięki pracy około 1000 robotników, wybudowano ją w rekordowym czasie siedmiu miesięcy. Na całą inwestycję wydano 3,5mln złotych. W czasie wojny kolej nie została zniszczona, ponieważ spodobała się Niemcom.
W 2007 roku dokonano przebudowy, aby odnowić konstrukcję. Stacje nie zostały zburzone, natomiast wagoniki dwukrotnie powiększono.
Dzisiaj długość trasy wynosi dokładnie 4252,81 metra. Kolej pokonuje 936 m różnicy
poziomów przy średnim pochyleniu 22%, poruszając się po 6 podporach. Wagonik jedzie
z prędkością 8 m/s, ale zwalnia do 6 m/s na
podporach. Przewozi jednorazowo maksymalnie 60 osób. W zależności od pory roku
dziennie może wywieźć ponad 3 tys. osób, a
rocznie – ponad 600 tys.
Na Kasprowy Wierch można się dostać też
na piechotę. Właśnie w taki sposób ja dotarłam na górę. Specjalnie udostępniona ścieżka umożliwiła łatwe wejście. Po pokonaniu
krótkiego odcinka wszyscy zostaliśmy poproszeni o dokonanie opłaty klimatycznej.
Dalej mogliśmy odwiedzić małą, uroczą Kapliczkę Świętej Anny. Dookoła nas rozciąga-

ły się piękne widoki. Nie dotarliśmy na
sam szczyt Kasprowego, ponieważ dalszy
ciąg ścieżki nie został jeszcze ani odśnieżony, ani wydeptany. Mimo że pokonaliśmy
tylko część odległości, byliśmy dosyć zmęczeni po dotarciu do miejsca, w którym zawróciliśmy. Ale nagrodą za wysiłek była
piękna panorama ośnieżonych szczytów.
Zatrzymaliśmy się na trasie i kupiliśmy
gorącą herbatę.
Po odpoczynku czekała nas podróż na dół.
Schodzenie okazało się prostsze od wspinaczki w górę. Pokonaliśmy pozostającą
nam odległość bez żadnych problemów.
Chociaż wjazd kolejką linową jest szybszy i
prostszy, ja serdecznie polecam wejście na
piechotę na szczyt Kasprowego, gdyż jest to
ciekawsze od siedzenia w kolejce, dostarcza
wiele satysfakcji i wrażeń estetycznych J.
Zofia Robińska

„Nieszczęśliwe wypadki czy kuszenie losu?”
Co roku w Tatry wyjeżdża tysiące turystów. Zwabia ich tu piękna przyroda, górskie powietrze oraz ciekawe szlaki. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za
sobą taka wyprawa. Coraz więcej osób wyrusza bez odpowiedniego przygotowania, niektórzy szczęśliwcy wracają bez szwanku, inni tracą zdrowie, jeszcze inni przypłacają to nawet
własnym życiem.
Co kieruje ludźmi, którzy wyruszają na szlaki bez wiedzy i przygotowania?
Brak odpowiedniego przygotowania to najczęstsza przyczyna wypadków mówią eksperci. Nierzadkim widokiem są niestety ludzie idący po szlaku w nieodpowiednim obuwiu, takim, jak sandały. Niestety można nawet
spotkać wysoko na szlaku panie w szpilkach. Wydaje
się może tym „turystkom” , że zawsze chodzą na obcasach , i po prostu jest im tak wygodnie. Wiele osób zapomina również , że pogoda w górach jest zmienna. Zdarza się, że nie zabierają ze sobą odpowiedniej odzieży i
narażają się przy nagłym spadku temperatury na wyziębienie organizmu. Na tatrzańskich szlakach są odcinki strome , oblodzone i ośnieżone, do których przejścia niezbędne jest specjalne, górskie obuwie.
Ludzie nie potrafią wybrać trudności szlaków odpowiednio do swoich możliwości. Myślą, że jeżeli szlak posiada
ułatwienia w postaci łańcuchów i sznurów, to jest on
łatwy do pokonania. Jednak w rzeczywistości nie zawsze tak jest, warto dowiedzieć się więcej przed wyruszeniem w góry. Niektórzy są również na tyle nieodpowiedzialni, że zabierają ze sobą małe dzieci na szlaki, które są bardzo niebezpieczne nawet dla osób z doświadczeniem wspinaczkowym.
Często w mediach słyszymy o przypadkach, kiedy ratownicy TOPR ratują nieodpowiedzialnych rodziców
wraz z ich zmarzniętymi i wycieńczonymi pociechami.
Ostatnio głośno było o przypadku ojca , który zabrał

swojego 5-letenigo synka, w rejon Wielkiej Buczynowej
Turni. Kiedy ratownicy TOPR ich znaleźli , dziecko było
tak wycieńczone, że nie miało siły postawić kroku.
Przed wyjazdem w góry należy wyposażyć się w specjalistyczne obuwie, odzież i dobre przewodniki z mapkami. Nie zaszkodzi przed wyjazdem skorzystać z bardziej dostępnego źródła Internetu. Eksperci radzą, aby
zapoznać się wcześniej z trasą danego szlaku i ewentualnie mieć zaplanowaną trasę zastępczą na wypadek
niepogody. Warto przemyśleć wyjazd w góry z dziećmi i
również dobrać szlaki na miarę sił dyktowanych ich
wiekiem.
Podsumowując, należy kierować się zdrowym rozsądkiem, brać odpowiedzialność za swoje decyzje a zwłaszcza nie narażać życia swojego i innych.
Janek Kalinowski

Bądź człowiekiem-pozwól
żyć zwierzakom!
Następnym razem jadąc w Tatry, pomyśl o ich mieszkańcach. One też
mają prawo do życia!
Dwa tygodnie temu pojechałem ze swoją
klasą na wycieczkę w Tatry. To był wyjazd
integracyjny, bo właśnie rozpoczęliśmy naukę w gimnazjum.
W Tatrach zwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc. Jednym z nich było Muzeum
Tatrzańskie. Oglądaliśmy tam interesujący
film, na którym przedstawione zostało, jak
rzesze turystów okupują nasze góry w czasie wakacji. Najbardziej cierpią na tym za-

mieszkujące w tym rejonie zwierzęta. Stworzenia owe ponoszą olbrzymie straty! Weźmy na przykład takie niedźwiedzie… Turyści, patrząc na nie, często myślą sobie: „ale
uroczy misio, dam mu kawałek swojej kanapki”. Tymczasem przez takie zachowania, zwierzęta te coraz bardziej przestają
bać się człowieka. Nagminne są przypadki ,
że niedźwiedzie – tak wielkie, dumne i potężne z natury - hańbią się

poprzez sięganie po odpadki ze śmietników.
Albo kozice, symbol Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), widoczne nawet w
jego logo…. Po słowackiej stronie Tatr jest
ich aż 885 sztuk, u nas tylko 320. Zwierzęta
te umierają zazwyczaj przez turystów, a raczej ich bezmyślne czy nieodpowiedzialne
zachowanie. Dobrym tego przykładem jest
porzucanie na szlakach resztek folii, którą
kozice zjadają myśląc, że znalazły pożywienie. Ludzie również starają się zostawić im
jakieś „prezenty” w postaci kanapki albo
kiełbaski, tym samym narażając te stworzenia na cierpienie i śmierć.
W podobnej sytuacji znajdują się świstaki-zagrożone wyginięciem niezwykle
sympatyczne gryzonie. By spokojnie zapaść
w sen zimowy i przetrwać mroźne miesiące,
muszą one w okresie letnim przytyć aż 80
procent! Oznacza to, że powinny niemal cały czas jeść. Tymczasem turyści je straszą i
uniemożliwiają spokojną konsumpcję! W
efekcie świstaki idą spać chude, głodne

i smutne, co powoduje, że nie są w stanie
przetrwać tych dni i umierają.
Drogi turysto, mam nadzieję, że wyciągnąłeś jakieś wnioski z tego artykułu. Weź
pod uwagę, że nie tylko ty jesteś na tym
świecie. Tobie jest łatwiej przeżyć. Zwierzęta nie mają możliwości pójść na kolację
do restauracji, włożyć sobie zatyczek do
uszu ani wziąć ciepłej kąpieli, gdy przyjdzie
im na to ochota. Więc pozwól im żyć tak, jak
natura każe!
Krzysztof Pilaszek

Awantura o Oscypek!
Inspiracją do tego artykułu był przywieziony
oscypek z wycieczki klasowej do Bukowiny Tatrzańskiej. Każdy, kto choć raz był w Tatrach,
wie jak smakuje i czym jest oscypek dla górali.
Kupisz go na straganach pod każdym stokiem,
możesz go również znaleźć w karcie restauracji,
na ciepło lub na zimno, lub kupić go jako souvenir na Krupówkach.
Dla Polaków rzeczą jasną jest, że oscypek i jego
nazwa pochodzi z polskich Tatr. Tymczasem ten
produkt jest również produkowany po drugiej
stronie Tatr, u naszych sąsiadów Słowaków.
Dlatego też w 2007 r. do komisji Unii Europejskiej wpłynęły dwa identyczne wnioski o rejestrację oscypka jako produktu regionalnego.
Jeden wniosek ze Słowacji, drugi z Polski. Spór
o oscypek trwał dosyć długo, obie strony musiały przedstawić sposób jego produkcji i skład.
Po stronie słowackiej ser nazywany
„osciepokiem’’ jest bardziej okrągły, ma gładszą
powierzchnię, jego waga nie przekracza 800 g.

Nie ma znaczenia, z jakiego mleka jest robiony.
W Polsce oscypek jest podłużny, waży do 900 g
i jest wędzony tylko na ‘’bacówkach’’. Ważne, by
oscypek był produkowany z mleka owczego w
60% i w 40% z mleka krowiego oraz aby mleko
pochodziło z owiec rasy ‘’polsko górskiej’’.
Oficjalnie komisja Unii Europejskiej postanowiła rozwiązać konflikt. Nazwa ‘’Oscypek’’ może
być używana tylko przez polskich producentów.
Słowacy posługują się nazwą ‘’Osciepok’’
Antonina Rzyska kl. 1g

BUUU… Sprzedał się!
Takie komentarze można znaleźć pod każdym filmem na YouTubie, w którym pojawia się jakiś produkt lub jest on wręcz reklamowany. W tym artykule
przybliżę wam ideę lokowania produktu i zastanowimy się wspólnie nad rozwiązaniem tego problemu.
Lokowanie produktu to celowe umieszczenie produktu, logo (symbolu) lub jego nazwy w utworze (np. :
filmie, powieści lub audycji radiowej) w zamian za
pieniądze. To znaczy: jeśli bohater jeździ mercedesem, bo tak wynika ze scenariusza- jest to OK. Jednak, jeśli autorowi zapłaciła za to firma mercedesjest to lokowanie produktu.
Trochę historii.
Już w powieści „W 80 dni dokoła świata” armatorzy
lokowali swoje nazwy w książce Verne’a. Proceder
upowszechnił się w latach 20-ych w amerykańskim
radiu. W latach 40-ych w relacji z frontu II Wojny
Światowej można było usłyszeć, że: ,,nasi żołnierze
palą
papierosy
marki
Camel”.
W 1971 roku zakazano lokowania produktu w telewizji. Produkty zaczęto umieszczać więc w filmach.
And his name is… SMALCZYK ROŚLINNY!!!
W latach 90-ych lokowanie produktu pojawiło się w
Polsce. O ile w serii o Jamesie Bondzie autorzy potrafili robić to z klasą, to forma product placement
zastosowana w polskich filmach woła o pomstę do
nieba. W „Klanie” aktorzy pokazują produkt do kamery i o nim rozmawiają, wywołując irytację telewidza. Słynna na cały Internet jest reklama Smakowitej Pajdy- smalcu roślinnego. W Polsce product placement jest legalny, ale obudowany przepisami. W
telewizji na przykład trzeba o nim informować specjalnym napisem. Zabroniony jest w audycjach dla

dzieci. Reakcja dziecka widzącego reklamę np. napoju Kubuś w ulubionej bajce może przejawić się natychmiastowym żądaniem podania przedmiotu reklamy. Tylko niektóre dzieci, na przykład ja, takich
reakcji nie przejawiają.
YouTube
No i dochodzimy do sedna- Internetu. Tutaj panuje
prawdziwa wolna amerykanka. Pole do lokowania
jest ogromne. Zapewne znacie AdBustera. Ten internetowy twórca ocenia produkty i konfrontuje reklamy z rzeczywistością. Jednak nie mamy pewności,
czy nikt nie płaci mu za pozytywne recenzje. Takich
przykładów są tysiące. Lokowanie widzimy na kanałach ,,5 sposobów na’’, Ponki, Martin Stankiewicz,
Polimaty itd. Proponuję więc, aby YouTuberzy musieli oznaczać filmy z lokowaniem produktu specjalnym komunikatem albo hasłem (np.: #ad). To ważne,
gdyż w Internecie przebywają też małe dzieci, bardzo
podatne na reklamę. Co o tym myślisz? Czy chcesz
być informowany, że ulubiony YouTuber otrzymuje
pieniądze za pozytywne recenzje, a jego oceny niekoniecznie są obiektywne?
Krzysztof Galla
PS: Osobiście nic nie mam do lokowania na YouTubie. Autorzy też muszą na siebie zarobić i utrzymać
rodziny. Wolę jednak być informowany o product
placemencie i dlatego proponuje prawne uregulowanie tej kwestii.
PPS: W tym felietonie wymieniłem sporo nazw produktów i marek. Jesteście pewni, że nikt mi za to nie
zapłacił?....

BABCINE CIASTECZKA
1 masło (200g)
2,5 szklanki mąki
1 szklanka cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 żółtka
gorzka lub mleczna czekolada
Ten przepis jest naprawdę zaskakująco prosty i pyszny. Serdecznie go polecam i zapraszam do
wprowadzania w nim własnych modyfikacji.
1. Najpierw utrzeć masło z cukrem i żółtkami.
2. Do masy dodać mąkę.
3. Pokroić czekoladę na kawałki i wsypać ją do ciasta.
4. Dobrze zagnieść rękoma.
5. Na wysmarowaną masłem blachę nakładać okrągłe, cienkie warstwy ciasta.
6. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piec przez 15-20 minut.
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