Numer 41 (2/2016)

Sprzymierzeniec
Gazetka szkolna Szkoły Przymierza Rodzin nr 3

Południowa Afryka, Kraj kontrastów
Najnowszy numer gazetki poświęcamy Afryce.
Znajdziecie w niej artykuły o tym kontynencie.
Polecamy teksty o zwierzętach oraz ciekawostki
dotyczące starożytności. Warto rozwiązać krzyżówkę i odpowiedzieć na 10 pytań związanych
z Afryką. Polecamy zapoznać się ze słownictwem
afrykańskim a także tajnikami tamtejszej mody.
Nie zapominajcie o stronach w języku angielskim, niemieckim oraz francuskim.
Afryka jest dla mnie krainą kontrastów.
Możesz tam stracić życie — ostrzegają znaki drogowe, możesz stanąć w obliczu piękna

i patrzeć „przez” Okno Boga w Narodowym
Parku Krugera. Możesz wspiąć się na szczyt
Kilimandżaro zwany Domem Boga. Jakiś cierń,
insekt lub bakteria mogą Ci jednak przeszkodzić
w tym przedsięwzięciu. Afrykę widzę też przez
pryzmat tekstów Hemingway’a, gdzie groźna
i pociągająca Afryka jest jednocześnie miejscem
wędrówki duszy człowieka. „(...) stał wielki jak
świat, wspaniały, olbrzymi, nieprawdopodobnie
biały i błyszczący w słońcu kwadratowy szczyt
Kilimandżaro.”
red. nacz. Olga Wójcik
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Pocztówki z Afryki
Wizytówka RPA
Park Narodowy Krugera w RPA został założony
w 1898 roku przez ówczesnego prezydenta Transwalu – Paula Krugera. Jest to ogromna przestrzeń
rozciągająca się na powierzchni 350 kilometrów
wzdłuż granicy z Mozambikiem i szerokości ok.
60 kilometrów. Wzdłuż całego parku płyną aż trzy
rzeki: Sabie, Limpopo, Letaba. Niestety europejscy
myśliwi żywo zainteresowali się tym regionem ze
względu na ogromne zasoby kości słoniowej, rogów
i skór. Prezydent obserwując szybko postępujące
zniszczenia przyrody, zaapelował do parlamentu
Kruger National Park, Południowa Afryka
o utworzenie chronionego obszaru w rejonach Lowveld. Jako pierwszy powstał „Rezerwat Sabie”,
stanowiący w chwili obecnej południową częścią Parku Krugera. Można tu podziwiać 300 gatunków
drzew, 52 gatunki ryb, 33 gatunki płazów, 114 gatunków gadów, 507 gatunków ptaków i 147 gatunków
ssaków, m.in.: lwa, lamparta, bawoła afrykańskiego, czarnego nosorożca, słonia, geparda, zebrę
Chapmana, antylopę, a także strusia południowoafrykańskie.

Kruger National Park, Słonie afrykańskie
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Kilimandżaro

Czy słyszałeś
o Kilimandżaro?
Nazwa Kilimandżaro pochodzi z połączenia
dwóch słów w języku tamtejszych plemion: Kilima oznacza słowo Góra, Njiaro zaś Karawanę.
Szczyt leży przy granicy z Kenią i jest najwyższą
górą Afryki. W jego skład wchodzą trzy szczyty
będące pozostałością po trzech wulkanach:

szczyt Uhuru na wulkanie Kibo (Kilimandżaro) –
5895 m n.p.m., Mawenzi – 5150 m n.p.m. oraz
Shira – 3940 m n.p.m. Dawniej Kilimandżaro budziło grozę wśród tamtejszych mieszkańców do
tego stopnia, że nazwali go Górą złych duchów.
Niektóre plemiona oddawały boską cześć Górze
światłości. W 1921 roku powstał tu rezerwat
przyrody. W 1973 roku wyższe piętra masywu
objęto ochroną w ramach Parku Narodowego
Kilimandżaro wpisanego go na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.

Okno Boga
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Zwierzęta Afryki

Zebra stepowa

Afryka — każdy wie coś o tym kontynencie,
a czy znacie zwierzęta z tego lądu tak jak
samą Afrykę? Jeśli nie, to zapraszam Was do
przeczytania tego artykułu.

Zebra stepowa to najliczniejszy gatunek
zebry. W większości występuje w Afryce na sawannach i na stepach. Często można je spotkać
w ogrodach zoologicznych. Zebry stepowe są
roślinożerne i ich podstawowym pożywieniem
są trawy. Żyją one w stadach. Ich długość wynosi 2,3 m, a ważą 220-300kg. Żyją od 30 do
35 lat.

Podróż numer I - Słoń afrykański
Czy wiecie, że serce słonia uderza NIEREGULARNIE? A długość ciosów słonia wynosi DO
TRZECH METRÓW?

Źródło: pl.wikipedia.org

Podróż numer II — Żyrafa
Może słyszeliście, że pełna nazwa łacińska
żyrafy to GIRAFFA CAMELOOPARDALIS ? Może
znany jest Wam fakt, że żyrafa, codziennie
zjada ok. 35 kg liści?
Podróż numer III — Zebra afrykańska
Czy ktoś powiedział Wam, że zebra afrykańska
pochodzi z PODRZĘDU KONIOKSZTAŁTNYCH ?
Zakończmy tę podróż, myślę, że była ciekawa.
Barbara Gawlik, 5b

Słonie afrykańskie
Są największymi zwierzętami lądowymi. Żyją
na pustyniach Afryki od południowych krańców
Sahary po Namibię. W dawnych czasach były
używane jako zwierzęta bojowe.

https://weknowyourdreams.com
Sophia Knutson, 6b

Berbery

Berbery pochodzą z północnego wybrzeża
Afryki. To konie: mądre, inteligentne, odważne
i nie boją się podjąć ryzyka. Są bardzo delikatne i piękne, z wyglądu przypominają konie
arabskie. Konie te są wykorzystywane paradnie,
wyścigowo i jucznie.

Samice i młode żyją w stadach pod wodzą
dorosłej samicy. Samce są wyganiane ze stada,
kiedy osiągną dojrzałość płciową i dołączają się
do stada kawalerów. Do matki wracają tylko
wtedy, kiedy jest w trakcie rui.

Dzięki krzyżowaniu koni berberyjskich i koni
czystej krwi arabskiej powstało wiele archaicznych ras koni .

Aleksandra Rusek, 5b

Aleksandra Rusek, 5b
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Lew afrykański

Zebroid i okapi

Lwy to bardzo piękne, interesujące zwierzęta. Niestety są bliskie wyginięcia. W Afryce
zostało ich tylko 400. Lew jest dużym, mięsożernym ssakiem. W stadzie to samice polują
i zajmują się małymi. Lwy są też potocznie
zwane Królami Zwierząt.

Zebroid to krzyżówka zebry z koniem.
Zazwyczaj paski na sierści zwierzęcia znajdują się na kończynach, zadzie i szyi. Są różne odmiany tego zwierzęcia, w zależności od
odmiany mają różne rasy i nazwy, pochodzą
od osłów. Można je oswoić, ujeżdżać i wykorzystywać jucznie.

Lwy w niewoli
Duża część
lwów została porwana i umieszczona w klatkach.
Byliście kiedyś
w cyrku? Fajna
zabawa, prawda?
Tak sobie patrzeć
na tresowane
zwierzęta. A zast a n a wia li ście
się kiedyś, jak to jest być takim zwierzęciem
w klatce, które widzi, jak wszyscy się na nie
gapią. Jest zestresowane i jeszcze ktoś je z tyłu
popędza batem. Horror.

Okapi to mieszanka konia, zebry i żyrafy
zamieszkuje dżunglę Kongo na wysokości 500
– 1000 m n.p.m. Jest bardzo rzadki.

Polowania
Lwy wyginęły głównie dlatego, że na nie
polowano. Kłusownicy je zabijają i nielegalnie
sprzedają skóry. Na ścianie – może ładny widok,
ale wyobraźcie sobie, że was ktoś zastrzelił,
a waszą skórę powiesił dla ozdoby lub zrobił
sobie z niej płaszcz.
Antonina Stępak, 5c

Okapi mają od 1,9 do 2,5 m wysokości w kłębie. Ważą od 200 do 270 kg. Prowadzą samotniczy tryb życia.
Aleksandra Rusek, 5b
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10 zagadek o Afryce
1. Jestem wysoka i mam długą szyję. Widuje się mnie żółtą z brązowymi cętkami na sierści.
Jestem ________.
2. Jestem królem zwierząt. Bardzo dobrze poluję. Kot się ode mnie wywodzi. Jestem ______.
3. O mnie mowa w tym numerze, jestem jej tytułem. Jestem _______.
4. Jestem dużym płatem ziemi, na którym zobaczysz fatamorganę i jest tam tylko piasek.
Jestem ________.
5. Jestem małe i czarne. Mieszkam w wiosce afrykańskiej, w chatce. Jestem człowiekiem.
Jestem małe ____________.
6. Na mnie znajdziesz wodę i kilka roślin. Jestem na pustyni. Jestem ______.
7. Znajdziesz na mnie banany, kokosy i daktyle. Rosnę na oazie. Jestem _______.
8. Jestem najsilniejszym afrykańskim zwierzęciem. Ma duże uszy. Jestem _______.
9. Jestem rzeką, która przepływa przez Afrykę. Jestem _______.
10.Człowiek najbardziej przypomina mnie. Jestem _________.

O krajach i zwierzętach Afryki
5 największych krajów w Afryce to: Sudan, Algieria, Libia, Egipt i Niger. W Afryce znajduje się
ponad 25 państw.
Zwierzęta zamieszkujące Afrykę to m.in.: Bielik afrykański, gazela, goryl, kameleon, lemur,
nosorożec, szympans, toko żółtodzioby, żyrafa, żuraw, hiena pręgowana, kuglarz, lew, pawian, sęp
afrykański, wielbłąd dromader, hipopotam nilowy, lampart, likaon, słoń afrykański, struś, zebra
stepowa, okapi i „tajemniczy” zebroid (krzyżówka konia i zebry).
Przybliżę nieco Hipopotama nilowego. Jego oficjalna nazwa to Hippopotamus amphibius. Stado
liczy ok. 10 do 40 osobników, składa się z dominującego samca i podlegających mu samic. Są jedynymi w swoim rodzaju zwierzętami parzystokopytnymi, które żyją w wodzie i na lądzie. Zasiedlają
wodniste tereny Afryki.
Polecam jeszcze artykuły Aleksandry Rusek z kl. 5b, gdy je przeczytacie, to się więcej dowiecie
o „tajemniczych” zebroidach. 
Barbara Gawlik, 5b
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Kłusownicy
Kłusownicy to ludzie nielegalnie polujący na zwierzęta pod ochroną. Robią to najczęściej dla
pieniędzy, ale często po prostu dla przyjemności. Jak zapewne wiecie, np. lwy są na wymarciu. To
przez kłusowników na całym świecie zostało ich tylko ok. 400. Widzieliście kiedyś takie krzesło z kości słoniowej? I teraz wyobraźcie sobie, że tych krzeseł jest tysiące, a na dwa takie kły idzie jeden
słoń. Wszystkie te piękne przedmioty z kości słoniowej, lwiej, tygrysiej czy innej skóry kosztują
życie zwierzęcia. Wiele kłusowników chwali się zdjęciami z polowań na Facebooku, Instagramie czy
blogach. Wiele osób polubiło te zdjęcia, bo nie zdawało sobie sprawy z tego, jak bardzo kłusownicy
krzywdzą zwierzęta.

Antonina Stępak, 5c

Krzyżówka afrykańska
1. Silne, afrykańskie zwierzę w plamki
2. Duży kontynent na południe od Europy
3. Silne zwierzę z dwoma garbami
4. Mieszkaniec Afryki
5. Kraj w Afryce kojarzony z piramidami
6. Wielbłąd na grzbiecie ma dwa…
7. Ląd pokryty piaskiem
8. Pustynna wyprawa na wielbłądach
9. Wydmy to wzgórza zrobione z ...
10. Owad egipski
Hanna Medyńska i Sophia Knutson, 6b
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Niewolnictwo
Dzieje niewolnictwa sięgają XV wieku, kiedy
to Arabowie porywali z brzegów Afryki mieszkańców i sprzedawali ich Europejczykom. Później,
gdy zapotrzebowanie na niewolników wzrosło,
zajęły się tym inne państwa: Portugalia(XVI)
i Anglia (XVII). Sprzedawano ich do Ameryki,
gdzie niewolnictwo utrzymało się najdłużej.

Byli okrutnie traktowani. Dopiero po wojnie
secesyjnej następowało równouprawnienie.
Jednak do dzisiaj są dyskryminowani. Dziwi mnie
to, bo są ludźmi, a mimo wszystko w niektórych
krajach traktowano ich jak zwierzęta.
Jan Radwan, 6a

Moda afrykańska
Ludzie Afryki noszą bardzo dużo korali, wisiorków,
bransoletek i innych ozdób
(niektóre używane są tylko
przez pewne plemiona, np.
krążek w wardze).
Sposób ubioru w Afryce
jest wykonywany z naturalnych rzeczy: skór, kłów,
kamieni, kwiatów i innych
dostępnych w naturze materiałów. Kolorów
w garderobie Afrykanki jest kilkanaście, ale
przeważa w nim brąz jako naturalna barwa
fauny i flory. Można znaleźć też trochę cętek,
szarego i czarnego. Nie znajdziecie tam raczej
wściekle różowych sukienek i jaskrawych spódniczek. Widzieliście kiedyś zwierzęta o takim
ubarwieniu?
Cenię tę modę za to, że czerpie z natury, że
stawia na prześliczne korale i naszyjniki.
Barbara Gawlik, 5b
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Mini słowniczek
języka suahili
ndiyo – tak
hapana / la – nie
Bwana – Pan
Bibi / Mama – Pani
Jambo! – Cześć
Sijambo! — Wszystko w porządku.
Nafurahi kukuona. / Nimefurahi kukutana
nawe. — Miło mi cię poznać.
Habari yako? — Co słychać? / Co nowego?
Mzuri — Świetnie (odpowiedź)
Nakutakia siku njema! — Miłego dnia!
Habari ya asubuhi! — Dzień dobry! (rano)
Habari ya mchana! — Dzień dobry! (po południu)
Habari ya jioni! — Dobry wieczór!
Hodi! — Dzień dobry / Jest tu ktoś? (np. pukając
do drzwi, wchodząc do środka)
Karibu — Wejdź / Proszę wejść / Proszę (podając coś)
Kwaheri! — Do widzenia! (mówiąc do jednej
osoby)
Kwaherini! — Do widzenia! (mówiąc do kilku
osób)
Asante. — Dziękuję. (mówiąc do jednej osoby)
Asanteni. — Dziękuję. (mówiąc do kilku osób)
Tutaonana (kesho)! — Do zobaczenia (jutro)!
Usiku mwema! — Dobranoc!
Ngoja! — Zaczekaj!
Simama! — Stój!
Samahani. — Przepraszam.
Si kitu. — Nic się nie stało. / Drobiazg.
Hebu. — Przepraszam (Proszę mnie przepuścić).
Hakuna matata. / Hakuna wasiwasi. — Nie ma
problemu.
1. moja – jeden
2. mbili – dwa
3. tatu – trzy
4. nne – cztery
5. tano – pięć
6. sita – sześć
7. saba – siedem
8. nane – osiem
9. tisa – dziewięć
10. kumi – dziesięć
www.wikipedia.org.pl
Natalia Kwiatkowska, Alicja Sobiecka, 6a

Zabójstwo
Tutenchamona
W Afryce powstała około 5000 lat temu jedna z najstarszych i najbardziej fascynujących
cywilizacji – cywilizacja Starożytnego Egiptu.

Kłusownictwo CD
Kłusownictwo to nielegalne polowanie na
zwierzęta, często wyłącznie dla zysku. Kłusownicy polują często na słonie. Z powodu
kłusownictwa wielu gatunkom zwierząt grozi
wyginięcie np. słoniom afrykańskim i lwom.
Kłusownicy zabijają słonie dla kości, lwy i inne
wielkie koty dla fura i zębów, a rekiny dla płetw
i szczęk. Kłusownictwo doprowadziło do wyginięcia 70% słoni na terenie Afryki. Fundacja
World Wide Found ratuje zwierzęta zagrożone
wymarciem, między innymi z powodu nielegalnych polowań.
Jacek Ratajczak, 6a

O starożytnym Egipcie
Egiptem rządzili faraonowie, ludzie oddawali
im boską cześć. Pozostały po nich piramidy
i grobowce w Dolinie Królów – niestety prawie wszystkie okradzione (jeszcze w czasach
starożytnych!). Jedynym grobowcem, który
zachował się do naszych czasów jest grobowiec
Tutenchamona.
Grobowiec ten został okryty w 1922 r. przez archeologa Howarda Cartera i Lorda Carnarvona.

Tutenchamon przeszedł do historii jako Faraon-dziecko. Wstąpił na tron mając niecałe 10
lat. Czy była to śmierć naturalna? Zdecydowanie
nie, ponieważ ostatnie badania mumii wykazały,
że Tutenchamon był zdrowym, wysportowanym
młodzieńcem i nie chorował na żadne przewlekłe
choroby. Miał za to wielu wrogów na przykład
Wezyra (generała) Horenheba i kapłana Ai,
którzy po jego śmierci zostali faraonami.
Taki smutny los spotkał najmłodszego z faraonów Egiptu.
Maciej Pawlikowski, 6b

Starożytny Egipt powstał w 3500r. p.n.e.
Upadek to — wcielenie do Republiki Rzymskiej
w 30r.p.n.e.
Hieroglify, papirus, mumifikacja, piramidy,
sarkofagi, sfinks, rozwinięty handel i myśl techniczna…hmm…Tak, to wszystko mówi o wielkiej
pomysłowości Egipcjan.
Piramidy — to grobowce faraonów, bogatych,
zamożnych, sławnych. Są zdobione od wnętrza
hieroglifami. W piramidach znajdują się pułapki. Czubek każdej piramidy wykonano ze złota.
W piramidzie znajduje się jedna najważniejsza
rzecz — sarkofag. A w nim leży zmumifikowane,
tzn. zabalsamowane i zabandażowane ciało człowieka. Sfinks — lew z głową człowieka, strzeże
piramid. Z papirusu wyrabiano papier (sama
nazwa na to wskazuje). Odpowiednio suszono
i pleciono papirus, by uzyskać coś w rodzaju
papieru. Poza tym: gdyby nie Nil, to nie byłoby
Egiptu. Nil dawał: wodę do picia i do upraw,
zwierzęta i ryby, rośliny, to był ważny szlak komunikacyjno-handlowy. Egipcjanie wybudowali
odpowiednie kanaliki do zatrzymywania wody
po wylewie, żeby ciągle pola były nawodnione. Rośliny — mam tu na myśli papirus, len,
owoce i warzywa. Zwierzęta: przychodziły nad
wodopój (Nil) by się napić. Poza tym znamy
charakterystyczny sposób malowania Egipcjan:
głowa w bok, klatka piersiowa i tułów prosto,
nogi w bok. Może kiedyś spróbujecie tak stanąć? A wiecie, że Egipcjanie lubili robić sobie
codziennie makijaż? (Nawet chłopaki) Kobiety
goliły się na łyso i nosiły peruki.
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Africa quiz questions

See answers, page 16
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Fill in crosswords
1. The
2. The
3. The
4. The
5. The
6. The

capital
capital
capital
capital
capital
capital

of Kenia is…
of Sierra Leone is…
of Egipt is…
of Tunesia is…
of Sudan is…
of Madagascar is…

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

1. The biggest scavenger in Africa is…
2. The fastest animal in the world is…
3. The best tree claimber animal in the world
is…
4. The king Julian is…
5.
5. The smartest monkey in the world is…
6.
6. The biggest monkeys in the world is…
7. This animal changes colour…
8. This animal lives in Egipt…
9. The fastest flightless in the world…
10.The biggest animal in savanna…
11.The African hog…
12.The animal with two colour stripes
10.

3.
4.

7.
8.
9.

11.
12.

1. Which country has got the biggest surface
structure in South Africa (short version)
2. In which country is the biggest mountain in
Africa.
3. The capital of Seychelles.
4. The smallest country in West Coast Africa
5. The longest river in the world…
6. The country where there is the largest number of people in Africa…
7. The language in Kenia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Janek Bajerski, 6c
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12

13

14

15

W Afryce gwiazdy wydają się być bliżej. Słońce jest wielkie, promienieje bardzo intensywnym, pomarańczowym światłem. A Droga Mleczna — niczym na wyciągnięcie dłoni — sprawia, że patrzysz w jej najdalsze głębie.
Może Afryka jest Oknem Boga, przez które widzi się piękno świata i jego doświadcza.
Olga Wójcik, Z listów przyjaciela

Sprzymierzeńca napisali: Jan Bajerski, Antoni Bogajewicz, Barbara Gawlik, Sophia Knutson,
Natalia Kwiatkowska, Antonina Moraczewska, Hanna Medyńska, Maciej Pawlikowski, Jan Radwan,
Jacek Ratajczak, Aleksandra Rusek, Alicja Sobiecka, Antonina Stępak,
red. naczelna: p. Olga Wójcik.
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