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Zgodnie z apelem Ministra Oœwiaty, 27 paŸdziernika 2006 r. by³
dniem ¿a³oby w zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹ Ani,

uczennicy Gimnazjum nr 2 w Gdañsku.
W zwi¹zku z powy¿szym odwo³ane zosta³y wszystkie

zaplanowane na ten dzieñ imprezy zwi¹zane z obchodami Œwiê-
ta Patrona Szko³y w naszym gimnazjum.

Redakcja „Gimnazety”

sk³ada gor¹ce podziêkowania

Szanownej Pani Barbarze Frachowicz

za wieloletni¹ i owocn¹ wspó³pracê

z nasz¹ redakcj¹.

NAJSYMPATYCZNIEJSI 2006

Pan Tomasz Madaliñski
1 miejsce

Pani Lucyna Pietraszek
2 miejsce

Pan Marek Lenda
3 miejsce

Redakcja „Gimnazety”
sk³ada serdeczne gratulacje

najsympatyczniejszym nauczycielom
naszej szko³y.
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KLUB EUROPEJSKI KLUB
EUROPEJSKI
PABIANICE
GIM. NR 3

W tym roku szkolnym uczniowie
z Klubu Europejskiego postano-
wili w³¹czyæ siê do programu
„Uczniowie z klas¹”,  który jest
czêœci¹ akcji „Szko³a z klas¹”.
Akcja jest prowadzona przez
Agorê S.A, wydawcê „Gazety
Wyborczej” i portal Gazeta.pl
oraz Centrum Edukacji Obywa-
telskiej.

Wspomaga j¹ Polsko- Amerykañ-
ska Fundacja Wolnoœci.

Celem programu jest:

-umo¿liwienie uczniom publicznego za-
prezentowania swojej pracy i osi¹gniêæ,

-stworzenie w szkole atmosfery i warun-
ków sprzyjaj¹cych tworzeniu siê grup
uczniów zainteresowanych przeprowa-
dzeniem projektu, dzia³añ spo³ecznych,
utworzeniu kó³ka zainteresowañ
i innych aktywnoœci uczniowskich,

-wymiana opinii i wspó³praca uczniów
z ró¿nych szkó³; uczestnikom zapewni-
my mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ
i u³atwimy podejmowanie wspólnych
dzia³añ miedzy zespo³ami z ro¿nych
szkó³,

-przygotowanie uczniów do pracy w gru-
pie, pracy metod¹ projektu, rozwi¹zy-
wania problemów.

W programie uczestnicz¹ szko³y oraz
ci nauczyciele i uczniowie z tych szkó³,
którzy zg³osz¹ siê do programu. Szko³a
zg³asza dowoln¹ liczbê zespo³ów
uczniów (minimum jeden), które bêd¹
realizowaæ zadania programu.

Program trwa od wrzeœnia 2006 r. do
30 kwietnia 2007r. Organizatorzy
zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoœæ zmiany
czasu trwania Programu.

Do tego czasu grupa powinna dokonaæ
publicznej prezentacji rezultatów. Nawet
jeœli nie uda³o siê osi¹gn¹æ planowane-
go efektu, to trzeba przedstawiæ jak¹œ
mniejsz¹ ca³oœæ. Prezentacj¹ mo¿e byæ
gazetka szkolna, wieczór poezji, przed-
stawienie, audycja nadana przez szkol-
ny radiowêze³ - w zale¿noœci od pomy-
s³ów uczniów i mo¿liwoœci szko³y.
Wszystkie prezentacje zostan¹ opisane
na stronie WWW, a inni uczniowie
w Polsce bêd¹ mogli te dzia³ania
œledziæ, komentowaæ i w przysz³oœci
mo¿e zdecydowaæ siê na podobn¹
pracê.

Zg³oszenie szko³y do Programu ozna-
cza, ¿e przynajmniej jeden zespó³
uczniów (pod opiek¹ nauczycieli) podej-
muje siê realizacji konkretnych zadañ
wskazanych przez organizatorów.
Uczniowie realizuj¹cy program tworz¹
zespo³y zadaniowe (licz¹ce od 1 do 6
osób). Zadania s¹ podzielone na trzy
obszary tematyczne (sprawnoœci):

- Badam œwiat (projekty naukowe)

- Jestem twórc¹ (projekty artystyczne)

- Pomagam innym (projekty spo³eczne).

W naszej szkole dzia³aj¹ 4 zespo³y,
które realizuj¹ projekty z kategorii
„Badamœwiat”. Ich opiekunowie to:
p. U. Dzwonnik, p. B.Gzresiak, p. J. Mar-
czuk.

Naszym pomys³em na projekt jest m.in.
wykonanie przewodnika o naszym
mieœcie, w celu przybli¿enia historii
powstania naszego miasta, ale i tak¿e
bogatej historii regionu. Chcemy tak¿e,
w sposób interesuj¹cy przedstawiæ
zabytki i godne polecenia miejsca
w naszej miejscowoœci. Przewodnik ten
ma s³u¿yæ zarówno uczniom, jak i przy-
jezdnym zatrzymuj¹cym siê w Pabiani-
cach.

Kolejna grupa zajê³a siê przygotowa-
niem „S³ownika s³ynnych pabianiczan”.
Bowiem to w³aœnie Ci ludzie mieli
ogromny wp³yw na rozwój naszego
miasta, regionu, a nie raz równie¿
pañstwa. Pamiêtajmy, ¿e historiê tworz¹
ludzie.

Nastêpne dwa zespo³y postanowi³y
zebraæ relacje z wydarzeñ zwi¹zanych
z II wojn¹ œwiatow¹. Relacje maj¹
pochodziæ od ludzi, którzy te czasu
pamiêtaj¹. Musimy siê spieszyæ, bowiem
jest ich coraz mniej. Wspomnienia mog¹
dotyczyæ ¿ycia codziennego oraz walki

z okupantem w Pabianicach i regionie.

Wszystkie nasze projekty s¹ zwi¹zane
tematycznie z naszym miastem: jego
histori¹ oraz ludŸmi i wydarzeniami
z przesz³oœci i teraŸniejszoœci. Na zakoñ-
czenie programu „Uczniowie z klas¹”
planujemy wspóln¹ prezentacjê projek-
tów.
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INFORMACJE

NIE JESTEŒMY OBOJÊTNI

Na początku listopada nasi uczniowie przyłączyli się
do akcji charytatywnej organizowanej przez Szkołę
Podstawową nr 9 na rzecz niepełnosprawnej koleżanki
z klasy Ia Beaty Bukowskiej. W sumie zebraliśmy
1930 zł. Podjętych było wiele akcji – sprzedaż biletów
na koncert w MOK-u, zbiórka 50-groszówek, dyskoteka.
Największe kwoty zebrały klasy  Ia i IIIa, natomiast
klasa Ie zrezygnowała  z  udziału w koncercie,
ale mimo wszystko przekazała zebrane pieniądze
na konto Beaty. Najważniejsza jednak jest nie zebrana
suma, ale zaangażowanie większości kolegów
i koleżanek.

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer  48 listopad 2006

BÊDZIE BAL NA STO PAR...

Tegoroczny bal gimnazjalny dla
uczniów klas trzecich odbędzie się
20 stycznia 2007 r. Rozpoczęto już
przygotowania do tego ważnego
wydarzenia w życiu szkoły.
Aż 30 par podjęło wyzwanie i pod
kierunkiem pań: Doroty
Gwiazdowskiej i Anety Stępińskiej
ćwiczy układ taneczny, aby móc
rozpocząć bal tradycyjnym
polonezem. Opracowano już menu.
Organizatorzy – opiekunowie
samorządu szkolnego zapewniają
jeszcze wiele niespodzianek.
W przygotowania włączą się także
rodzice, których najbliższe
spotkanie odbędzie się
w pierwszy czwartek grudnia
o godzinie 18.

doris

Dyrekcja szko³y i samorz¹d
szkolny serdecznie dziêkuj¹
wszystkim za zaanga¿owanie

oraz okazane serce w akcji
charytatywnej na rzecz naszej

uczennicy z klasy Ia
Beatki Bukowskiej.

W imieniu mojej uczennicy
Beaty Bukowskiej

serdecznie dziêkujê wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do
zakupienia niezbêdnego dla
niej ³ó¿ka rehabilitacyjnego.

Marzenna Bielecka-wychowawczyni klasy Ia
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ANDRZEJKI

Wró¿ba z papieru- potnij
czyst¹ kartkê na trzynaœcie rów-
nych czêœci. Na szeœciu z nich
napisz swoje najskrytsze marze-
nia, najlepiej wodoodpornym
pisakiem. Teraz wymieszaj dok³ad-
nie karteczki, ale nie sk³adaj ich.
Wszystkie kartki po³ó¿ na dnie
du¿ej szklanej wazy albo miski
i powoli wlewaj wodê w¹skim
strumieniem. Obserwuj zapisane
kawa³ki papieru. Który pierwszy
wyp³ynie na powierzchniê wody,
to marzenie pierwsze siê spe³ni.
Jeœli najpierw wyp³yn¹ czyste
karteczki, uzbrój siê w cierpliwoœæ,
bo bêdziesz musia³a trochê pocze-
kaæ na spe³nienie marzenia.

Buty- aby dowiedzieæ siê, która
z panien, wdów i rozwódek z
grona wró¿¹cych sobie osób
wyjdzie pierwsza za m¹¿, pos³u¿y-
my siê butami. Ustawiamy buty z
lewej nogi rzêdem w k¹cie pokoju.
Ostatni w kolejce przestawiacie na
pocz¹tek. W³aœcicielka buta, który
pierwszy dotknie czubkiem progu,
mo¿e liczyæ na b³yskawiczn¹
zmianê stanu cywilnego.

Fili¿anki- pod trzema fili¿ankami
schowaj: obr¹czkê, monetê, listek,
a czwart¹ zostaw pust¹. Zamieñ
miejscami fili¿anki. Wybierz jedna
z nich. Jeœli trafisz na obr¹czkê,
czeka ciê mi³oœæ, listek-œlub,
monetê-bogactwo. Gdy wybierzesz
pust¹ fili¿ankê, nowy rok nie
przyniesie zmian.

Magiczny ogieñ- pomyœl sobie
¿yczenie i zapal dwie zapa³ki.
Trzymaj je p³on¹cymi ³ebkami do
góry. Je¿eli zapa³ki bêd¹ paliæ siê
“ku sobie”, ¿yczenie siê spe³ni
w ci¹gu roku, a jeœli nie –bêdziesz
musia³a d³u¿ej poczekaæ na jego
realizacjê.

Szpilka prawdy- potrzebne jest
7 lub 13 szpilek. W³ó¿ je do kubka,
potrz¹œnij i wysyp na stó³ przykry-
ty obrusem. Nastêpnie odczytaj,
jakie litery zosta³y utworzone
przez rozsypane szpilki.

A. przed Tob¹ podró¿ lub przepro-
wadzka.

E. pomyœlnoœæ w mi³oœci.
i w pracy, jeœli litera jest odwróco-
na – przejœciowe k³opoty.

H. szczêœcie w mi³oœci, ma³¿eñ-
stwo.

K. sukces zawodowy.

L. uwa¿aj na z³odziei, je¿eli litera
jest odwrócona – ostrzega przed
chorob¹ lub wypadkiem.

M. wyj¹tkowo korzystna propozy-
cja.

N. okres dobrej passy.

T. pomoc przyjació³.

W. uwaga na oszustów wokó³
siebie.

V. ktoœ bêdzie chcia³ ciê wykorzy-
staæ.

X. szczêœcie sprzyja ci we wszyst-
kim.

Odpowiedzi na jedno, najwa¿niej-
sze pytanie mo¿esz szukaæ rów-
nie¿ w ksi¹¿ce. Sformu³uj je w ten
sposób, by mo¿na odpowiedzieæ
na nie “tak” lub “nie”. Otwórz na
chybi³ trafi³ jak¹œ ksi¹¿kê
i sprawdŸ numer strony. Jeœli jest
dwu- lub trzycyfrowy, dodaj do
siebie cyfry, a¿ uzyskasz jedn¹
cyfrê. Wynik parzysty to “tak”,
nieparzysty “nie”. O pó³nocy zapal
œwiecê i zgaœ œwiat³o. Stañ przed
lustrem ze œwiec¹ w d³oni. Powta-
rzaj, ¿e chcesz ujrzeæ twarz przy-
sz³ego mê¿a. Musisz skoncentro-
waæ siê i g³êboko uwierzyæ,
a magia zadzia³a. Po pewnym
czasie nad ramieniem dostrze¿esz
zarys mêskiej twarzy. Zanim
pójdziesz spaæ, w³ó¿ pod podusz-
kê karteczki z mêskimi imionami
i rano wyci¹gnij jedn¹. Tak bêdzie
nazywa³ siê twój przysz³y m¹¿.
Starym sposobem na sprawdzenie
snu o ukochanym jest w³o¿enie
pod poduszkê....mêskich spodni.

WRÓ¯BY
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Andrzejki – czas wró¿b
i magii. Andrzejki s¹ dniem
œwiêtego Andrzeja, obcho-
dzone w Polsce w noc z 29/
30 listopada. Ju¿ od wielu lat
wró¿by s¹ sposobem na
poznanie niepewnej przy-
sz³oœci.

Dlatego w ten magiczny dzieñ
próbujemy pó³ ¿artem, pó³ serio
przytoczyæ sobie prognozê na
najbli¿szy rok, zarówno dla siebie,
jak i dla swoich bliskich.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
„Andrzejkami” chcielibyœmy
podrzuciæ wam ciekawe pomys³y,
aby ten dzieñ by³ pe³en magii,
spêdzony w mi³ym towarzystwie
wró¿b i czarów.

Lanie wosku- jednym z najpo-
pularniejszych zwyczajów nie-
ustannie kojarz¹cym siê z wieczo-
rem andrzejkowym jest lanie
wosku.

Roztop wosk w ma³ym naczyniu
i lej na wodê przez ucho od
klucza. Wed³ug dawnych wierzeñ
klucz u³atwia bowiem nawi¹zywa-
nie kontaktu z zaœwiatami, a tylko
dobre duchy przodków mog¹
ods³oniæ przysz³oœæ. Kszta³t
woskowej figurki mo¿e wydawaæ
siê nieczytelny, ale gdy obejrzysz
jego cieñ na œcianie, ³atwiej dopa-
trzysz siê zarysu. Gdy puœcisz
wodze fantazji, dowiesz siê,
co czeka Ciê w nadchodz¹cym
roku.

Obierka jak w¹¿- chcesz dowie-
dzieæ siê, na jaka literê zaczyna siê
imiê ukochanego przeznaczonego
Ci przez los? Do tej wró¿by mu-
sisz u¿yæ jab³ka, a dok³adniej jego
skórki. Ale uwaga! Musisz to
zrobiæ w ten sposób, ¿eby powsta-
³a jedna obierka. Rzuæ ni¹ za
siebie przez lewe ramiê i odczytaj
literê utworzon¹ przez le¿¹c¹ na
pod³odze obierzynê.
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ZRÓB TO SAM

Przepis sprawdzony i testowany na mojej rodzinie, a tak¿e na znajomych. Bardzo siê przyj¹³.
Wbrew pozorom wykonanie jest banalnie proste, a efekt... wrêcz powalaj¹cy! Ciasto oddaje
klimat przytulnych wieczorów przy kominku, szczególnie gdy jest popijane szklank¹ ciep³ego
mleka.

SK£ADNIKI: 4-5 JAB£EK, 3 JAJKA, 2 SZKLANKI M¥KI, 3 SZKLANKI CUKRU, 1 KOSTKA MARGARYNY,
1CUKIER WANILIOWY, 1 £Y¯ECZKA PROSZKU DO PIECZENIA, 1 P£ASKA £Y¯KA CYNAMONU,
1 £Y¯ECZKA SODY OCZYSZCZONEJ.

WYKONANIE:
1)JAB£KA OBIERAMY I KROIMY W NIE ZA DU¯E, ALE I NIE ZA MA£E KAWA£KI.

2)WSZYSTKIE SK£ADNIKI(OPRÓCZ JAB£EK) MIKSUJEMY NA JEDNOLIT¥ MASÊ(MARGARYNÊ ROZPUŒCIÆ)

3)DODAJEMY JAB£KA, MIESZAMY I PRZEK£ADAMY DO FORMY WYSMAROWANEJ MARGARYN¥
I WYSYPANEJ BU£K¥ TART¥.

4)PIECZEMY W TEMP.180 ST. OK. 45-50MIN.

Blanka

ROZRYWKA

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer  48 listopad 2006

CIASTO CYNAMONOWE Z JAB£KAMI

NOWY DZIA£

W KA¯DYM NUMERZE

KARYKATURA JEDNEGO

Z NASZYCH PEDAGOGÓW.

W DZISIEJSZYM NUMERZE

PRZEDSTAWIAMY WAM

PANA DYREKTORA

W£ODZIMIERZA STANKA.
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SPORT

SPORT

Rejonowe biegi

W paŸdzierniku
w Poddêbicach na tutej-
szym poligonie odby³y siê
rejonowe zawody w sztafe-
towych biegach prze³ajo-
wych. Dru¿ynê naszego
gimnazjum dziewcz¹t re-
prezentowa³y:

Asia Sza³ecka ,
Martyna Banaszczyk,
Ewa Dranc,
Angelika Wróbel,
Ewa Osieja ,
Kasia Kaleta,
Marika Sukiennik,
Paulina Wendler,
Magda Komorowska,
Sylwia Ga³kiewicz
Martyna Józefiak,
Blanka Kokosiñska.

Dziewczyny dzielnie wal-
czy³y i zajê³y 3 miejsce,
przegrywaj¹c tylko ze szko-
³ami lekkoatletycznymi.
Dru¿ynê przygotowa³a
Aneta Stêpiñska.

Ping- pong

31 paŸdziernika w sali
pinpongowej Pabianickiego
Klubu Tenisa Sto³owego
przy ulicy œw. Jana odby³y
siê miejskie zawody w
ping-ponga. Dru¿ynê
dziewcz¹t reprezentowa³y:

Kasia Kaleta,
Ewa Osieja,
Basia Banaszczyk,
Dominika Sobczak.

Dziewczêta zajê³y 3 miej-
sce, wygrywaj¹c w meczu
o 3 miejsce z Gimnazjum
w Dobroniu 3-1. Opiekunem
dru¿yny by³a pani Dorota
Gwiazdowska. Ch³opcy
uplasowali siê na 7 miej-
scu.

Sukcesy Ani i Mileny.

Ju¿ po raz siódmy z inicja-
tywy nauczyciela religii
S³awomira Szczesio w
naszej szkole odby³y siê
eliminacje do Ogólnopol-
skiego Konkursu Kraso-
mówczego M³odzie¿y
Gimnazjalnej. Etap szkolny
wygra³a uczennica klasy III
d Milena Fokczyñska,
a drugie miejsce zajê³a
Ania Owczarczyk z klasy III
m. Dziewczyny reprezento-
wa³y nasze gimnazjum na
konkursie wojewódzkim, na
którym Milena zajê³a I miej-
sce. Ania natomiast uplaso-
wa³a siê na II miejscu.
Tak wysokie miejsca
pozwoli³y dziewczynom na
wyst¹pienie w finale
centralnym który odby³ siê
16-18 listopada w Legnicy,
Zajê³y w nim miejsce
w I dziesi¹tce.
Opiekunami dziewcz¹t s¹
p. Lidia Jurek, p. Alicja
Góral- Owczarczyk
i p.Ma³gorzata Brzeziñska.

Gratulujemy
naszym kole¿ankom.

Much

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/


strona 7

PEDOFILIA
Zwalczanie pornografii dzie-
ciêcej stanowi bez w¹tpienia
jedno
z wyzwañ postawionych
wymiarowi sprawiedliwoœci
w ostatnim czasie.
Podkreœliæ trzeba, ¿e s¹ to czêsto
sprawy bardzo trudne, jeœli chodzi
o wykrycie i ujawnienie wszystkich
wspó³dzia³aj¹cych (finansuj¹cych,
wytwórców, dystrybutorów),
a nie tylko odbiorcy koñcowego,
który czêsto „wpada” przypadko-
wo, oddaj¹c np. komputer do
naprawy, zostawiaj¹c noœnik
informacji w kawiarence interneto-
wej czy te¿ podczas przeszukiwa-
nia sprzêtu s³u¿bowego pod katem
u¿ywania nielegalnego oprogramo-
wania. Przypuszczaæ nale¿y,
¿e pokrzywdzonym przestêpstwem
zwi¹zanym z obrotem pornografi¹
dzieciêc¹ bêdzie najczêœciej osoba,
która w chwili czynu nie ukoñczy³a
lat 15-stu. Równie¿ w wypadku
pedofilii, pokrzywdzonymi bêd¹
najczêœciej osoby poni¿ej lat
15-stu. Nale¿y zacz¹æ od wyjaœnie-
nia, jakiego rodzaju dowody rze-
czowe bêd¹ odgrywaæ najistot-
niejsz¹ rolê przy zwalczaniu
pornografii dzieciêcej i pedofilii
w Internecie. Stan¹ siê nimi przede
wszystkim ró¿nego rodzaju
dowody elektroniczne, takie jak:
Logi systemowe wskazuj¹ce nam
adres IP komputera, który zalogo-
wa³ siê do systemu.
Zawartoœæ rejestrów aplikacji,
bowiem programy komputerowe
czêsto zawieraj¹ rejestry umo¿li-
wiaj¹ce u¿ytkownikom odnalezie-
nie adresów ostatnio odwiedzanych
stron czy wyszukiwanie s³ów
kluczowych. Trzeba jednak nadmie-
niæ, ¿e czêsto sprawcy wy³¹czaj¹
opcje rejestrowania lub usuwaj¹
zapisy rejestrów. Pliki graficzne.
Trzeba przy tym zaznaczyæ,
¿e czêsto pornografia jest ukrywa-
na przy u¿yciu specjalnej techniki
polegaj¹cej na tym, i¿ bêd¹ce
noœnikiem nielegalnych technik
dane umieszcza siê w innym,
zupe³nie niewinnie wygl¹daj¹cym
pliku ( np. zdjêciach, mapach,
zapisach audio czy wideo), gdzie
przy zwyk³ym przegl¹daniu treœci
te s¹ niewidoczne. Aby je odtwo-
rzyæ, nale¿y znaæ okreœlon¹ techni-
kê szyfrowania, ewentualnie nawet
has³o. Zwalczanie przestêpstw
zwi¹zanych z pornografi¹ dzieciêc¹
i pedofili¹ jest niew¹tpliwie
konieczne i jak nale¿y siê spodzie-
waæ, problem ten bêdzie narasta³
wraz z rozwojem komputeryzacji
i powszechnym dostêpem do
Internetu.

Przemoc

Podjêcie walki jest jednak
konieczne i – jak pokazuje prakty-
ka zarówno polska jak i innych
krajów – walka ta przynosiæ mo¿e
znacz¹ce a nawet spektakularne
sukcesy. Trzeba tez podkreœliæ,
i¿ dzia³ania organów wymiaru
sprawiedliwoœci winny byæ
wspierane przez dzia³ania eduka-
cyjne – np. kampania „Dziecko
w sieci.” Oraz przez dzia³ania
organizacji zajmuj¹cych siê
walk¹ z seksualnym wykorzysty-
waniem dzieci.

termida

Przemoc
Dok¹d zmierzasz Œwiecie?
Czyli o przemocy, nietolerancji
i znieczulicy, która opanowa³a
nasze œrodowisko. Nasz dzisiej-
szy œwiat. Trudno nie dostrzec
panuj¹cego w nim z³a i znieczuli-
cy.
Co chwila s³yszymy o morder-
stwach, gwa³tach, wojnach,
czy wreszcie przemocy panuj¹cej
w szko³ach- wœród m³odych
ludzi, wkraczaj¹cych dopiero
w kolejny etap ¿ycia - doros³oœæ.
 W tym momencie nasuwa siê
pytanie: Do jakiej tragedii musi
dojœæ jeszcze, abyœmy zaczêli
to z³o wreszcie potêpiaæ i wal-
czyæ z nim, a nie traktowaæ jak
chleb powszedni?  Wydarzenie
sprzed kilku tygodniu. 14-letnia
Ania z Gdañska pope³nia samo-
bójstwo, po tym, jak jej „koledzy”
oœmieszyli j¹ i pozbawili godno-
œci na oczach ca³ej klasy.
 Czy musia³o do tego dojœæ?
Dlaczego nikt nie zareagowa³?
Przecie¿ Ania by³a nastolatk¹
tak¹ jak my wszyscy. Mia³a
marzenia, plany, ambicje. Szkoda
tylko,
¿e ju¿ nigdy nie bêdzie mia³a
szansy ich zrealizowaæ.
Za tê tragediê niektórzy wini¹
nauczycielkê jêzyka polskiego,
której nie by³o w tym czasie
w pracowni, inni samych ch³op-
ców, którzy dopuœcili siê tego
jak¿e okropnego czynu.
A co z tymi, którzy przebywali
w klasie, podczas gdy dosz³o do
zdarzenia? Gdzie byli wtedy Ci,
którzy uwa¿ali siê za kolegów czy
kole¿anki Ani? Czy tak trudno
by³o wyjœæ i zawo³aæ nauczycie-
la? A mo¿e jednak oni tak¿e
uwa¿ali, ¿e to tylko „zabawa”
i równie œwietnie siê bawili,
s¹dz¹c, ¿e nie poci¹gnie to za
sob¹ dalszych konsekwencji,
bo przecie¿ to normalne,
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¿e w szko³ach ka¿dy sobie
dokucza, wyœmiewa siê z innych
czy ich oœmiesza.
Mam jednak nadziejê,
¿e najwiêksz¹ kar¹ dla tych, którzy
nie pomogli Ani bêd¹ wyrzuty
sumienia, które dadz¹ o sobie
znaæ, ilekroæ oni zwróc¹ siê
w stronê krzes³a, gdzie kiedyœ
siedzia³a rozeœmiana, pe³na ¿ycia
dziewczyna.
Ta historia ukazuje nam, ¿e prze-
moc i znieczulicê tworzy i co
gorsza akceptuje  œrodowisko,
w którym funkcjonujemy – my
sami. Uczniowie maj¹ ju¿ „zakodo-
wane”, ¿e przemoc w szkole (i nie
tylko), to coœ normalnego, jakaœ
norma, której nie nale¿y siê sprze-
ciwiaæ, bo samemu mo¿na zostaæ
wyœmianym i uwa¿anym za „gor-
szego”.
Musimy zrozumieæ, ¿e im d³u¿ej
bêdziemy zgadzaæ siê na przemoc,
z³o czy poni¿anie drugiej osoby,
tym prêdzej wyniszczymy siê
wzajemnie, buduj¹c miêdzy sob¹
mury niezrozumienia, nie bêdzie-
my jak ludzie, ale jak zwierzêta,
które ze sob¹ rywalizuj¹.
Zgadzaj¹c siê na przemoc wobec
innych, powinniœmy uœwiadomiæ
sobie, ¿e pewnego dnia to my
mo¿emy staæ siê ofiar¹, której nikt
nie przyjdzie z pomoc¹.
Uwa¿amy siê za pokolenie J.P.II,
wiele razy daliœmy dowód na to,
¿e kochaliœmy i kochamy „nasze-
go” Ojca Œwiêtego, a przecie¿
papie¿ Jan Pawe³ II wielokrotnie
powtarza³, ¿ebyœmy: „Nie lêkali siê
¿yæ wbrew obiegowym opiniom
i sprzecznym z Bo¿¹ mi³oœci¹
propozycjom.”
Ws³uchuj¹c siê w te i inne s³owa,
postarajmy siê tworzyæ œwiat,
w którym nie ma miejsca na strach
i bezsilnoœæ wobec z³a! Poka¿my,
¿e œmieræ Ani nie by³a dla nas
chwil¹ emocji, nadaremn¹ lekcj¹
¿ycia, z której nie wyci¹gnêliœmy
¿adnych wniosków!

Zacznijmy ju¿ dziœ,
od siebie, tu i teraz.

biedronka
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ZWIERZAKI I SONDA

Nimfa
Rz¹d: papugi – Psittacifonnes

Rodzina: papugi – Psittaciole

Rodzaj: nimfy – Nemphicus

Gatunek: nimfa

Wymiary œrednie:

d³ugoœæ cia³a oko³o 28 – 32 cm,
z tego 15 cm to ogon;

rozpiêtoœæ skrzyde³ oko³o 40 – 50
cm;

waga oko³o 90 g.

Wystêpowanie: Australia

Biotop: czasowe stepy trawiaste
i otwarte sawanny

Gniazdo: w dziupli martwych drzew
w pobli¿u Ÿróde³ wody

Jaja: od 2 do 5

Po¿ywienie: nasiona, drobne
owoce, p¹czki kwiatów i liœci oraz
insekty

Cechy gatunku: upierzenie samca –
szare, brzuch i pierœ jaœniejsze,
przód i boki g³owy ¿ó³te z poma-
rañczow¹ plam¹ policzkow¹; ogon
d³ugi, na g³owie ruchomy czub,
na skrzyd³ach bia³e lusterka;
smuk³e cia³o i du¿e skrzyd³a
pozwalaj¹ na szybki i wytrwa³y lot.

¯yje: 15 – 30 lat, w warunkach
domowych oko³o 5 lat.

ZWIERZAKIZWIERZAKI
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tam grupka obcych starszych
dziewczyn.

Trzecioklasiœci: Uwa¿amy,
 ¿e pomys³ jest bezsensowny,
bo jak ktoœ chce paliæ to i tak to
zrobi.
S¹dzê, ¿e pomys³ jest niedobry, bo
sprz¹taczki maj¹ zbyt du¿e prawa.

Pani Dorota Paw³owska:
Uwa¿am, ¿e ta akcja jest bardzo
sensowna. Jestem jej wspó³au-
tork¹. Jest to odpowiedŸ na proœby
i uwagi uczniów, którzy mieli doœæ
dymu i niegodnych warunków.

Pani Krystyna-personel szkolny:
Na pocz¹tku akcja by³a nowa
i przynosi³a rezultaty, ale teraz
g³ównie uczennice staraj¹ siê nas
oszukaæ, pal¹ po kryjomu, zamyka-
j¹c siê w kabinach. Je¿eli zwróci
siê im uwagê, ze z³oœci pisz¹
po œcianach.

Nasza sonda koryta-
rzowa
Zapytaliœmy naszych kolegów
i kole¿anki oraz niektórych pracow-
ników szko³y:

Co s¹dz¹ o pomyœle
walki z paleniem pa-
pierosów w naszej
szkole poprzez akcjê
zamykania toalet?
Pierwszoklasista: jak wszystko,
tak i ta akcja ma swoje plusy
i minusy. Na lekcji nie mo¿na
wyjœæ zmoczyæ g¹bki ani za³atwiæ
potrzeb fizjologicznych. Myœlê,
¿e wystarczy³oby, gdyby toalety
by³y dozorowane przez woŸnych.

Pierwszoklasistka: S¹dzê,
 ¿e zamykanie toalet jest dobrym
pomys³em, poniewa¿ uczniowie
podczas lekcji nie mog¹ siê tam
chowaæ i musz¹ iœæ na zajêcia.

Drugoklasistka: Cieszê siê
z tego pomys³u, poniewa¿ ba³am
siê wchodziæ do toalety, gdy sta³a

SONDA
KORYTARZOWA
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