
    
      

 

  
 

 



 
      

 
 
 

             

 
 

            

 
  

Walentynki 

Angielski pół żartem, pół serio

Zapraszamy do czytania Gazetki Szkolnej w wersji 
elektronicznej na stronie naszej szkoły, bezpośredni adres: 

http://szkolapodstawowa209.edupage.org/text68/? 

Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 
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 Coroczne święto zakochanych przypadające 
14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, 
którego wspomnienie liturgiczne w Kościele 

katolickim obchodzone jest również tego dnia. 
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów 
zawierających wyznania miłosne (często 
pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza 
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 
czczono św. Walentego jako patrona 
zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc 
okazją do obdarowywania się drobnymi 
upominkami. Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie 
sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie 
serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. 
Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi 
upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek. 
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego 
z Bawarii i Tyrolu (Niemcy). Popularność zyskały jednak dopiero w latach 90. XX 
wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 
roku w Chełmnie - mieście zakochanych (województwo kujawsko-pomorskie) pod 
nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie 
od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP (1280-
1320) relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją 
anglosaską. 
Święto to konkuruje o miano tzw. święta 
zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim 
zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, 
obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 
Część polskiego społeczeństwa krytykuje 
walentynki jako przejaw amerykanizacji, obcy 

polskiej 
kulturze i wypierający rodzime tradycje. 
Walentynki są też krytykowane za ich 
komercyjne nastawienie. 
 
 
Wiktoria Bajll, kl. VIIb SP 370 

Walentynki 
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 Zanim na dobre pochłonie nas karnawałowy szał, warto przypomnieć skąd tak 

naprawdę owo wydarzenie pochodzi i jaka jest jego historia. Carne vale, tłumaczone jako 

„pożegnanie mięsa” ściśle nawiązuje szczególnie do ostatnich dni karnawału, 

poprzedzających post. Skąd więc zabawy? Zapoczątkowano je już w starożytności. Greckie 

Dionizje lub rzymskie Bachanalie to tylko niektóre z okazji oddawania czci bogom, a tym 

samym powód do hucznego świętowania. I tak, mniej lub bardziej znane zwyczaje 

karnawałowe gdzieniegdzie przechodzą do historii, stając się celem podróży i chęci poznania 

odmiennej kultury. 

Największy bal masek 

Najbardziej znany w Europie Carnevale di 

Venezia, co roku przyciąga tłumy turystów 

do popularnej stolicy zakochanych - Wenecji. 

To karnawał jedyny w swoim rodzaju, ponieważ 

bohaterami są tutaj goście w pięknie 

zdobionych maskach, będących jednocześnie 

głównym symbolem miasta. Prawdziwa 

maskarada rozpoczyna się pochodem przez 

główne punkty na mapie miasta, a następnie 

ogłoszeniem wspaniałej zabawy, pełnej 

barwnych strojów z dawnych lat, efektownych pokazów i hucznych parad. Przywdziewając 

włoską maskę w Wenecji mamy okazję poczuć niesamowitą atmosferę tajemniczości oraz 

lekki dreszczyk emocji na myśl o… napotkanym nieznajomym. 

Słodkości w kociej beczce 

Fastelavn. Tak nazywa się karnawał obchodzony 

w Danii. Ten słodki czas skierowany jest przede 

wszystkim do dzieci, które to mają nie lada 

wyzwanie. Symbolem Fastenlavn jest wypełniona 

słodkościami beczka, ozdobiona wizerunkiem kotów. 

Zadaniem najmłodszych jest uderzanie kijem 

w zawieszoną na drzewie beczkę, tak aby odpadło jej 

dno wysypując to co najcenniejsze - słodycze! 

I tak, co roku gromada dzieci ustawia się w kolejce 

do „bicia” kociej beczki, mając do wykorzystania 

określoną liczbę uderzeń. Nagrodą są nie tylko cukierki, ale także tytuł kociego króla.  
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Słoneczna Samba 

Chyba największy i najbardziej widowiskowy karnawał to oczywiście karnawał w Rio de 

Janeiro. Mocno nagłaśniany przez media trwa całe 5 dni i nocy, a zabawy nie ma końca! 

Główną atrakcją jest tutaj pokaz 

i jednocześnie rywalizacja szkół tańca 

latynoamerykańskiego - samby. To właśnie 

popularna Parada Samby sprawia, że niemalże 

każdy chciałby przeżyć brazylijski karnawał 

świętując i bawiąc się w rytm słonecznego 

tańca, śpiewu i muzyki. 

Zimowy karnawał 

Jak na porę roku przystało, w Kanadzie, 

zamiast przebieranych zabaw i gorących 

tańców, można wybrać się na… karnawałowe igrzyska! 

Tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w mieście 

Quebec można podziwiać piękne, lodowe rzeźby, wziąć 

udział w wyścigach psich lub konnych zaprzęgów oraz 

kolorowej paradzie. 

 

Ostatki  

po amerykańsku 

W USA wśród karnawałów prym wiedzie Nowy Orlean 

z hucznie obchodzonym Mardi Gras. Symbolem zabawy są 

koraliki w kolorach fioletu, zieleni i żółci, rozdawane 

wszystkim uczestnikom wydarzenia. Robić można dosłownie wszystko! Mieszkańcy rozpalają 

grilla i szykują namioty, zakładają śmieszne 

maski, tańczą i bawią się w najlepsze. 

Na większości ulic organizowane są parady - 

każda inna i każda wyjątkowa. Ciekawostką jest 

przyrządzane specjalnie na karnawał ciasto King 

Cake, kryjące w sobie figurkę. Osoba która trafi 

na niespodziankę, zobowiązana jest 

zorganizować kolejną imprezę, a więc… 

koniec zabawy jest początkiem następnej!  

 

  Redakcja 
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1. Czym właściwie jest tajemniczy Dark Web?  
Dark Web (mroczny Internet, ciemna sieć, ciemna strona sieci) jest w pierwszej kolejności zbiorczą 
nazwą określającą różne anonimowe strony internetowe, sklepy, fora dyskusyjne i inne serwisy 
dostępne w Internecie. W przeciwieństwie do zwykłych stron internetowych nie są one dostępne przez 
adres www i nie można ich znaleźć w zwykłych wyszukiwarkach jak Google czy Wikipedia. Istnieją 
więc w podziemiu, a osoby wtajemniczone przekazują sobie ich adresy, można je też znaleźć 
w specjalnych wyszukiwarkach (na przykład Grams). 

 
Wejście do Dark Webu nie jest specjalnie trudne. Kto chce się tam 
dostać, nie musi być ani ekspertem informatycznym, ani 
posiadaczem specjalnego sprzętu. Użytkownicy Dark Webu 
korzystają z powszechnie dostępnych narzędzi, jak na przykład 
przeglądarka wirtualnej sieci Tor. Instaluje się ją jak każdy zwykły 
program, a w rzeczywistości jest ona po prostu odpowiednio spreparowaną wersją Firefoxa. Adresy 
w Dark Webie wpisuje się bezpośrednio, ale wyglądają one dużo bardziej tajemniczo niż zwykłe URL, 
na przykład  http://zqktlwi4fecvo6ri.onion. Na marginesie: w przeglądarce Tor użytkownik może 
oczywiście otwierać także całkiem normalne strony internetowe.  

3. Czy Dark Web jest nielegalny? 
Nie. Możemy rozejrzeć się po Dark Webie, to nie jest zabronione. 
Jednak powinniśmy sobie jasno powiedzieć, że granice pomiędzy 
legalnością i nielegalnością szybko się zacierają i nawet jeśli sam Dark 
Web nie jest nielegalny, to naturalnie zabronione jest kupowanie 
oferowanych nielegalnie towarów. 

4. Czy Dark Web  to miejsce dla 

przestępców? 
Również. Jednak generalne potępianie Dark Webu byłoby 
zbyt dużym uproszczeniem. Wprawdzie w Dark Webie 
aż roi się od oszustów, handlarzy narkotykami, paserów 
i z pewnością również terrorystów, ale równocześnie Dark 
Web jest azylem dla ludzi żyjących w krajach rządzonych 
totalitarnie i pozbawionych wolności głoszenia poglądów. 
W Dark Webie mogą przynajmniej czuć się względnie 
pewnie i otwarcie dyskutować. 

5. Jakie nielegalne rzeczy 
można tam znaleźć?  
Właściwie wszystko, co można sobie tylko wyobrazić. 
Pirackie kopie filmów i seriali, pornografię, nielegalne 
licencje na oprogramowanie i podróbki luksusowych 
zegarków, wykradzione dane kart kredytowych, kont 
PayPal oraz dokumenty tożsamości. Oferta 
nielegalnych  środków rozciąga się od narkotyków, 
przez środki dopingujące po lekarstwa. Często oferowana 
jest także broń. UWAGA: na stronach Dark Webu nie 
chodzi o zabawę! 

Internet jest jak góra lodowa. Część zasobów 
zindeksowana i dostępna dla każdego (Surface 
Web) to zaledwie 4% całości. Pozostałe 96% 
zasobów to Deep Web (głęboka sieć) - 
niedostępna wprost dla zwykłego inernauty. 
Jaką część Deep Web-u stanowi Dark Web? 
Nikt dokładnie tego nie wie. 
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6. Czy wszystkie oferty w Dark Webie są prawdziwe? 
Nie. Bardzo wiele ofert na darkwebowych rynkach jest oszustwami. W końcu oszuści mają tu o wiele 
łatwiejsze życie niż w normalnym Internecie, bo jeśli ktoś kupi w Dark Webie broń i nie otrzyma towaru, 
to raczej nie poskarży się policji. Dlatego odsetek oszustw wśród darkwebowych transakcji jest 
ekstremalnie wysoki. 

7. Co przeciwko nielegalnym sprzedawcom robią organy ścigania? 
Polskie organy ścigania obserwują wprawdzie, co dzieje się w Dark Webie, ale w wielu przypadkach są 
bezsilne. Ze względu na anonimowość na ogół niemożliwe jest ustalenie ani sprzedawców, ani 
nabywców. A nawet jeśli to się uda, to sprawcy zazwyczaj znajdują się za granicą, gdzie nie sięga ręka 
krajowych instytucji. W takich przypadkach władze polskie współpracują z Interpolem i Europolem. 
Wiadomo, że na całym świecie organy ścigania umieszczają w Dark Webie swoich agentów i obserwują 
rynki. Przez upozorowane transakcje coraz częściej dochodzi do ujęć handlarzy narkotykami. 

8. Jak przebiegają transakcje w Dark Webie? 
Za nielegalne towary nie płaci się naturalnie przelewem, bo wtedy ich strony byłyby łatwe 
do namierzenia. Dlatego większość nielegalnych transakcji odbywa się przez anonimowe karty płatnicze 
(paysafecard). Jeszcze większą rolę odgrywa cyberwaluta Bitcoin, którą można później wymienić 
na prawdziwe pieniądze. Nielegalne transakcje są właściwie jednym z powodów tak dużej popularności 
Bitcoina. Sprzedający często się maskują, wysyłając swój gorący towar przez kontrolowane sortownie 
albo rekrutując niczego nie podejrzewających kurierów przez sfałszowane ogłoszenia o pracę. 


Urok rzeczy zabronionych przyciąga młodzież do Dark Webu. Użycie oprogramowania blokującego 
i innych środków technicznych jest wprawdzie z zasady możliwe, ale mało pomocne. Młodzi ludzie mogą 
wejść w kontakt z Dark Webem również przez telefon albo urządzenia kolegów. Lepiej otwarcie 
rozmawiać o zagrożeniach niż zastanawiać się nad środkami technicznymi.  

Uwaga, nielegalne towary! 
Trudno uwierzyć, jakimi 
nielegalnymi towarami handluje się 
w Dark Webie. Oto kilka przykładów. 
Na wielką skalę oferuje się fałszywe 
banknoty - euro i dolary - ceny zależą 
od jakości. Tutaj handlarz za dziesięć 
fałszywych pięćdziesiątek (500 euro) 
żąda niecałych 65 dolarów. W cenie 
wskazówki użycia: Daj je dostawcy 
pizzy. W Dark Webie, obok marihuany 

i dopalaczy, można kupić też twarde 
narkotyki, jak kokainę. Wysyłający 
udziela rabatu ilościowego i twierdzi, że 
prześle towar bezpośrednio z Niemiec. 
Prawa jazdy, dowody osobiste albo 
kompletne tożsamości – dostępne są 
przede wszystkim skany do 
samodzielnego drukowania, ale jeden 
z handlarzy obiecuje prawdziwe 
włoskie dowody. Doskonale 
podrobione brytyjskie prawo jazdy 

z wszystkimi hologramami kosztuje 350 euro. W Dark Webie także dużą rolę odgrywają broń i materiały 
wybuchowe. Tutaj chodzi o sprzedaż granatu. Cena: trochę ponad 160 dolarów. 
Tak więc… chłopaki (patrz Angielski pół żartem, pół serio) na pewno nie kupili w Dark Webie ani 
cukrowej waty, ani patyczków do uszu…  

Redakcja 
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Internet to kopalnia wiedzy i plac zabaw. 
Jednocześnie jednak sieć jest, jak to określił Stanisław 
Lem, „wielkim śmietnikiem”. Oprócz wielu 
wartościowych rzeczy dzieci mogą znaleźć też treści, 
z którymi kontakt jest dla nich po prostu szkodliwy. 
Można długo wymieniać rodzaje szkodliwych 
materiałów dostępnych dla dzieci w Internecie: 
pornografia, przemoc, wulgarność, rasizm i ksenofobia, 
sekty i inne formy psychomanipulacji, używki, broń 
i hazard. Taka już jest specyfika Internetu, że łączy 
w sobie kopalnię wiedzy i wielki śmietnik. Rolą, 
dorosłych, jest jednak zadbanie o to, by chronić dzieci 

przed tym, co jest dla nich szkodliwe. Przed wszystkimi tymi szkodliwymi treściami chronimy dzieci 
w realnym świecie. Zapominamy jednak, że dzieci mogą bez trudu trafić na nie w świecie wirtualnym, 
a szkodliwe treści nie będą zabezpieczone przed dostępem najmłodszych internautów.  

Sposoby ochrony dziecka 
Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest rozmowa z nim. Nie ma lepszej ochrony niż mądry, troskliwy 
rodzic i jego opieka. Żadne rozwiązanie techniczne nigdy nie zastąpi dobrego kontaktu rodzica z dzieckiem. 
1. Niech komputer stoi we wspólnym miejscu w domu. Pozwoli Ci to raz na jakiś czas w naturalny sposób 
zerknąć na monitor i sprawdzić, co robi Twoja pociecha.  
2. Pokaż dziecku wartościowe i bezpieczne strony. Zadbaj o to, by dziecko miało co robić w Internecie. Jeżeli 
zaproponujesz mu ciekawe serwisy, zapewne zajmie się nimi i nie będzie chodzić po ciemnych zaułkach 
sieci. Możesz zapoznać się z listą serwisów posiadających nasz certyfikat Strony Przyjaznej Dzieciom. 
3. Nie bój się Internetu. Internet sam w sobie nie jest zły. Nie podchodź do niego jak pies do jeża, nie 
zabraniaj dziecku korzystania z sieci. Potraktuj Internet jak jedno z wielu zajęć dziecka, rozmawiaj o nim 
rzeczowo i spokojnie.   
4. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Najlepsza metodą na to, by chronić dziecko przed najróżniejszymi 
zagrożeniami, jest rozmowa. Przygotuj się do niej, spróbuj poczytać trochę o Internecie, dowiedzieć się 
o nim, by być dla swojego dziecka partnerem do rozmowy. Pamiętaj, że rozmowa to nie tylko mówienie, ale 
i słuchanie. 
Po jakich stronach „chodzi” dziecko?  
Przeglądarki internetowe udostępniają historię odwiedzonych witryn. 
W najpopularniejszej, czyli Internet Explorer, do historii możesz dostać się 
skrótem klawiaturowym CTRL+H lub przyciskiem „historia” na głównym pasku 
przeglądarki. Zawartość historii można co prawda łatwo wyczyścić, ale dostępne 
na polskim rynku programy filtrujące zapisują dodatkowo same historię, której 
dziecko nie da rady skasować.  
Jak ustawić poziom ochrony w przeglądarce? 
Stanowiąca część systemu Windows przeglądarka Internet Explorer zawiera 
sama w sobie możliwości ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami. Wybierając menu „narzędzia”, 
w nim „opcje internetowe”, wyświetlisz okno z ustawieniami. Wybierz zakładkę „zawartość”. Możesz tam 
uaktywnić i ustawić „poziom ochrony klasyfikatora treści”, dodatkowo umożliwi Ci on wprowadzenie 
ręcznie adresów dozwolonych dla dziecka stron. 
Który program filtrujący wybrać?  

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie. Na pewno wybierz program 
polski, gdyż będzie on radził sobie 
dobrze z filtrowaniem polskich stron, 
zagraniczne programy radzą sobie z tym 
kiepsko. Unikaj produktów 
proponowanych przez firmy-krzaki. 
 Na rynku jest kilka programów 
godnych uwagi. Każdy z nich ma swoje 
wady i zalety. Skorzystaj z wersji 
demonstracyjnych, aby wybrać ten, 
który będzie Ci odpowiadał najbardziej. 
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  Bartłomiej Karaś, kl. IVf 

W Internecie na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi. 
 Jak się nazywasz? 

 Mów mi wuju. 
 Ile masz lat? 

 Tyle co Bruce Lee, jak był w moim wieku. 
 Skąd klikasz? 

 Klikam? A skąd!  

 Gdzie mieszkasz? 

 Chrząszczyrzewoszyce , powiat Łękołody. 
 Jak wyglądasz? 

 Podchodzę  do okna, otwieram je 

     i wyglądam. 
 Dostajesz kieszonkowe? 
 A Ty co, urząd skarbowy?  
 Ile zarabiają  twoi rodzice?  
  O wiele za mało.

 Z kim mieszkasz?  
  Tajemnica państwowa.
 Co masz na sobie? 
  Wzrok rodziców.
 Do której chodzisz szkoły? 
  Do piątej z lewej.
 Spotkamy się? 
  Chyba że 30 lutego.
 Odwiedzisz mnie? 
   A co, leżysz w szpitalu?
 Jaki jest Twój numer telefonu? 
   Nie ze mną te numery Bruner.
 Dogadujesz się z rodzicami? 
  Lepiej niż z Tobą.
 Wyślesz mi fotkę? 
 Do paszportu musisz mieć swoją.  

 Masz zdjęcie  ?
  Tak, ale jedno, więc nie wysyłam.
 Masz kartę kredytową ? 
 A ty jopka pik?  
  Jesteś w domu sam? 

  Nie licząc rodziny…
  Wejdziesz na moją stronę? 

  Wchodzę tylko na drabinę.
  Gdzie pracują Twoi rodzice? 

 Tam, gdzie chcą.  
  Chciałbyś dostać jakiś prezent? 

  Nie bądź taki Mikołaj.
  Chcesz zarobić trochę kaski? 

  Ot, filantrop z bożej łaski.

Internet nie jest ani dobry, ani zły.  
To od nas zależy czy będzie przestrzenią bezpieczną. 

O bezpieczeństwo w globalnej sieci dbaj tak, jak dbasz o nie w świecie realnym! 
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Angielski pół żartem, pół serio. 
 

Dark Web* 

 
 

  

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

Dark Web [daak łeb] – ciemna strona sieci, mroczny Internet  
mailman [‘mejlmen] – listonosz   

goodies [‘gudis] – smakołyki, prezenciki     

hardly [‘haadli] – ledwie, zaledwie     

to weigh [łej] – ważyć, mieć ciężar      
to order [‘orde] – zamawiać, kupić, porządkować   
cotton candy [kotn ‘kendi] – wata cukrowa   
Q-tips [kju typs] – patyczki do uszu, pałeczki kosmetyczne 

 
 

* O ciemnej stronie sieci czytajcie na str. 5 – 6. 
 



      

 
 

Angielski pół żartem, pół serio. 

What is the Internet? 

 
 

…

  

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 
right [rajt] – prawidłowy, poprawny, właściwie          to hand [hend] – podać, wręczyć 
line [lajn] – linia, linijka, wers            teller [‘tele] – kasjer, narrator, opowiadający 

correct [ko’rekt] – prawidłowo, poprawnie          paper [‘pejpe] – papier, gazeta  
sir [ser] – pan, proszę pana             to know [noł] – wiedzieć, znać 

website [’łebsajt] – strona internetowa     

to allow [e’lał] – pozwolić, umożliwić    
to check [czek] – sprawdzić, zaznaczyć 
statement [‘stejtment] – wykaz, wyciąg/stan konta    
to pay [pej] – płacić  
bill [byl] – rachunek 
online [‘on’lajn] – w sieci, poprzez sieć 

down [dałn] – na dół 




