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Za nami już połowa listopada, dni stają się coraz
krótsze, zaczynają nam doskwierać porywiste wiatry
czy padający deszcz. W takie pochmurne wieczory
najlepszym sposobem na nudę jest miło spędzony
czas z dobrą książką, ulubionym serialem czy filmem.
Ja do tego zestawu polecam również lekturę
PlaterNówki.
„A mury runą ... „ słowa tego utworu towarzyszyły
nam podczas szkolnych obchodów Święta
Niepodległości. Nasi rówieśnicy wprowadzili nas w
klimat refleksji i zadumy, w fenomenalny sposób
prezentując przygotowany na tę okoliczność spektakl.
Słowo mówione, ruch sceniczny, gra świateł i cieni
wszystko razem stworzyło niezapomniane widowisko,
a niektórych miejmy nadzieję zmusiło do paru chwil
refleksji. Serdecznie zapraszam do przeczytania
artykułów poświęconych temu ważnemu świętu.
Artykuł „Strasna żaba” to jeden z tych tekstów,
który w żartobliwy oraz ciekawy sposób potrafi
pokazać nam, że coś czego się boimy, tak naprawdę
nie musi być straszne. Wielu z nas nie ma pojęcia o
życiu żab, mimo, że towarzyszą nam od zawsze. Nie
wiemy jak ci mali zieloni przyjaciele funkcjonują, jak
się zachowują , jakie tajemnice kryją? Na te pytania,
jak i inne odpowie wam właśnie ten tekst.
Smartfica ,nomofobia, nerd te trzy słowa, nie
wszystkim pewnie znane, to bohaterowie kolejnego
tekstu, który jest godny polecenia. W dzisiejszych
czasach człowiek jest więźniem własnego telefonu.
Ważne, żeby telefon był źródłem wiedzy i inspiracji, a
nie tablicą plotkarską czy narzędziem hejtu.” Ważne,
by nie stał się nałogiem XXI w. Polecam tekst naszej
koleżanki
Alternatywą dla tradycyjnych artykułów w naszej
gazetce są felietony. Felietony to zazwyczaj krótkie
utwory mówiące o rzeczach, które wywołują w nas
duże emocje. Nasi koledzy, próbując dopiero swych
sił w tym gatunku, opowiadają o szkolnym życiu o
swoich rówieśnikach czy o sprawach, które nie raz
podniosły im ciśnienie..
Życzę miłej lektury całego numeru PlaterNówki.
Redaktor naczelna
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„A mury runą…”
…Oczekując w gwarze na rozpoczęcie
przedstawienia nie czułam „klimatu” walki
o niepodległy kraj. Wręcz przeciwnie, miałam
wrażenie, że większość osób nie wiedziała co takiego
stało się 11 listopada 1918 roku. Co więcej, nawet
jeśli znaczna część uczniów miała tę świadomość, to
nie zdawała sobie sprawy z tego, jak ważny był ten
dzień i co przyniósł przyszłym pokoleniom. Miałam
wrażenie, że dla niektórych świętowanie owego dnia
było wymuszoną powinnością, pustym zwyczajem, a
nie czymś, co wynikało z ich wdzięczności,
zainteresowania i wewnętrznej potrzeby odczuwania
dumy z własnego narodu.
W pewnym momencie szum hali ustał, a na scenę
wkroczył uczeń, który przemową rozpoczął
uroczystość. Przemowa ta paradoksalnie miała
jednocześnie luźny i wyniosły charakter.
Pozostawiała po sobie refleksyjne pytanie „Czy o
niepodległość walczy się tylko raz i jest ona dana na
zawsze?”
Wydawało mi się, że jej słowa są zrozumiałe dla
każdego. Słowa. Treść niekoniecznie.
Utwierdziło mnie w tym zachowanie wielu osób, które
nie miało nic wspólnego z szacunkiem, a już na
pewno przeżywaniem przeszłych losów narodu.
Uświadomiłam sobie wtedy, że dane wydarzenia
mimo swojej ogromnej wartości wydają się odległe i
nierealne młodzieży. W mojej głowie rozegrał się spór,
nad zażenowaniem nad swoimi rówieśnikami i
wyrozumiałością, związaną z ich brakiem
świadomości na dany temat.

.

.

Uznałam, że sama nie potrafiłabym uchwycić wagi
owego wydarzenia, gdyby nie zainteresowanie historią
Polski (w owym owym). Wewnętrzną walkę wygrało
jednak zażenowanie, uargumentowane tym, że każdy
Polak powinien widzieć jak jego kraj stracił
niepodległość, z czym wiązała się niewola oraz jak
powstał z kolan.
Akademia miała formę koncertu, składającego się z
pieśni o tematyce patriotycznej. Na „pierwszy rzut oka”
to nic wyjątkowego, jednak głosy wokalistów i forma
przedstawienia chwilami przyprawiała mnie o
ciarki. To nie był już nudny film na lekcji, który
przedstawiał „suche fakty”.

.

.

To były młode osoby, które emocjami i słowami starały
się oddać realia tamtejszych wydarzeń. Kolejny raz
uświadomiłam sobie, że w podległej Polsce, która po
wielu latach i mękach zyskuje wolność żyła młodzież,
która tak naprawdę nie różniła się niczym od
dzisiejszych nastolatków. Choć trudno sobie to
wyobrazić, to wśród świstu pocisków, walki o
„niepewne jutro” miały miejsce pierwsze miłości,
rozstania, straty i przyjaźnie. Tym, którzy doszli do
podobnych wniosków na pewno w trakcie akademii
zakręciła się łezka w oku. …Bo kto na wyobrażenie
rozdzielonych (przez walkę o dobro) zakochanych i
słowa „I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż
parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki
dzień , gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi
„wciąż kocham Cię…”” pozostaje „twardy”?
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Zarówno artystom, jak i widowni emocji dostarczyły
„usterki”. Znaczna część utworów została wykonana a
capella. Nie było to planowane, co można było
odczytać z twarzy wokalistki, której w trakcie występu
„urwał się” podkład muzyczny.
Całe szczęście, przedstawienie zostało uratowane,
bo reszta artystów starała się nadrobić
akompaniament chórkami. Według przeważającej
opinii dało to pozytywny efekt i nadało pieśniom
autentyczności, jeszcze większego ładunku
emocjonalnego.
.
…Gdy po sali rozbrzmiewało dumne „Wyrwij murom
zęby krat. Zerwij kajdany. Połam bat, a mury runą…”
ciężko było chociażby nie nucić znając owy tekst.

Jacek Kaczmarski - Mury

Jestem pełna podziwu, ponieważ według mnie nic tak
nie buduje ducha szkoły jak właśnie takie chwile, gdy
ludzi łączą zbliżone emocje i wspólna historia.
Przedstawienie, na którym miałam przyjemność być z
rówieśnikami zapewniło zaangażowanym w
widowisko poczucie wspólnoty.
Według mnie wszystkim artystom oraz stojącemu na
ich czele p. Robertowi Paszkowskiemu należą się
medale, ponieważ mimo problemów z realizacją
projektu, było to najlepsze przestawienie (z okazji
11-stego listopada) na jakim byłam.
Najbardziej w tym wszystkim urzekły mnie
przygotowania do występu, którym się przyglądałam.
Patrząc na miłą atmosferę i zaangażowanie
uczestników pierwszy raz uznałam „o tak, tak powinno
to wyglądać!”.

On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt.
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym.
Śpiewał, że czas by runął mur...
Oni śpiewali wraz z nim:
Wyrwij murom zęby krat!
Zerwij kajdany, połam bat!
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!
Wkrótce na pamięć znali pieśń
i sama melodia bez słów.
Niosła ze sobą starą treść,
dreszcze na wskroś serc i dusz.
Śpiewali więc, klaskali w rytm,
jak wystrzał poklask ich brzmiał.
I ciążył łańcuch, zwlekał świt...
On wciąż śpiewał i grał:
Wyrwij murom zęby krat!
Zerwij kajdany, połam bat!
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

Nowa

Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas.
I z pieśnią, że już blisko świt,
szli ulicami miast;
Zwalali pomniki i rwali bruk "Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam ten nasz najgorszy wróg!"
A śpiewak także był sam.
Patrzył na równy tłumów marsz,
Milczał wsłuchany w kroków huk,
A mury rosły, rosły, rosły;
Łańcuch kołysał się u nóg...

.

.
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Łączą nas chwile.
Relacja zza kulis
12.11.2019 r. we wtorek w naszej szkole odbył się
dwukrotny pokaz spektaklu zorganizowanego z okazji
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczniowie, którzy brali w nim udział mieli próby już od
czwartku i przez te 3 dni byli niemal całkowicie
zwolnieni z lekcji.
Próby trwały naprawdę długo. Godzinami siedzieliśmy
razem i myśleliśmy nad poszczególnymi scenami,
układem choreografii czy scenografią. Było to istotne,
ponieważ prawie wszystkim piosenkom towarzyszył
pokaz pantomimy, który wzmacniał przekaz i
wprowadzał niepowtarzalny klimat.
Wszystko co dotyczyło scenografii zorganizowaliśmy
metodą chałupniczą, ale efekt finalny był
fantastyczny. Na bramce (wszak to sala
gimnastyczna) umieściliśmy dużą płachtę białego
materiału (zawieszenie jej nie było takie proste). Na
nią padało jasne światło z projektora. Umożliwiało to
pokaz cieni na tym materiale. Cienie były ostrej
jakości i w zależności od tego jaka odległość dzieliła
nas od projektora, byliśmy więksi lub mniejsi.
Próby odbywały się oczywiście pod opieką
pomysłodawcy i reżysera przedstawienia – pana
Roberta Paszkowskiego. Całość przygotowań
przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze, gdzie
każdy się odnajdywał, takie przynajmniej są moje
odczucia. Panował wśród nas spory luz i wiele
śmiechu

.

W momentach przerw puszczaliśmy z głośników tak
naprawdę co chcieliśmy. Nasz opiekun nieustannie
przemieszczał się po szkole w poszukiwaniu
potrzebnych materiałów, bo ciągle czegoś nam
brakowało.
Przez te trzy dni naszych wytężonych prób niestety w
naszej szkole nie odbywały się zajęcia wf-u, ale jako
„rekompensatę” uczniowie mogli obejrzeć
przedpremierowo część piosenek.
Naszym zmartwieniem i wielką bolączką był sprzęt,
który mieliśmy do dyspozycji. Do prezentowania
pokazów slajdów oraz puszczania podkładów
muzycznych dla solistów mieliśmy dwa laptopy. Jeden
nowszy i drugi, mówiąc delikatnie, odrobinkę starszy.

.

.

.
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Tak też ku naszej rozpaczy działo się na pierwszym
wtorkowym występie. Na drugim za to, który miał
miejsce na szóstej godzinie lekcyjnej było… jeszcze
gorzej.
Ten słabszy laptop powędrował do obsługi muzyki,
za to lepszy do prezentacji. Pokaz chodził jak trzeba.
Wszystko odpowiednio się przełączało i nic się nie
wyłączało.
Niestety gdzieś w połowie występu, akurat w trakcie
piosenki, gdzie „grałem” „zbłąkaną duszę”, podkład w
połowie się urwał.
Jednak soliści, którzy akurat byli za kulisami stanęli na
wysokości zadania i zaczęli nucić murmurando.
Sytuacja powtarzała się, w końcu zdecydowano, że
czymś trzeba zastąpić tego feralnego laptopa. I tak też
zrobiono. Muzyka tym razem nie zacięła się, do
głośników podłączono telefon.
Podsumowując przygotowania do przedstawienia
były naprawdę przyjemne. Jeśli miałbym okazję to
powtórzyć – bez wątpienia odpowiedź brzmiałaby
„tak”.

.

.

Pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma
Mówisz mi, że nad Polską szare mgły
Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna
I cóż ja, i cóż ja odpowiem Ci
Może to ten szczególny kolor nieba
Może to tu przeżytych tyle lat
Może to ten pszeniczny zapach chleba
Może to pochylone strzechy chat
Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie
Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej
Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień
Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie
Mówisz mi, słuchaj stary jedno życie
Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd
Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie
Czy to warto, tak pod gore, tak pod prąd
Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach
Może przed domem ten wiosenny zapach bzu
Może bociany, co wracają tu do gniazda
Coś, co każe im powracać tu

Jan
Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka
Może melodia, która w sercu cicho brzmi
Może mazurki, może walce Fryderyka
Może nadzieja doczekania lepszych dni

.

.

.

.
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,,Ja w Polskę, Mamo, tak bardzo
wierzę i w świętość naszej sprawy’’
Podczas wtorkowego spektaklu mającego na celu
uczczenie 11 listopada nasz kolega zadał nam
pytanie ,,Czym dla nas jest niepodległość?’’. Dla
każdego z nas jest czymś innym. Nasze pokolenie
nie doświadczyło czasów, w których trzeba było
walczyć o wolność.Dla mnie niepodległość oznacza
to, że mogę czuć się bezpiecznie w moim kraju,
mówić w języku polskim i uczyć się historii naszej
ojczyzny. Dla naszych przodków to słowo miało inne
znaczenie, a ojczyzna była czymś świętym, walczyły o
nią nawet dzieci, co mogliśmy usłyszeć na przykład w
utworze,, Orzeł Biały’’:
,Nie chciał nikt, żeby dzieci walczyły
Nie chciał nikt, by co dnia umierały
Lecz powstrzymać nikt ich, nie miał siły
Same sobie broń zdobyć umiały’’.
Kobiety traciły swoich ukochanych, matki dzieci, ale
nikt się nie wahał by iść walczyć. Niestety nasz kraj
wiele razy musiał bić się o niepodległość, obywatele
nigdy się nie poddali, więc teraz my musimy
uszanować i uczcić ich walkę i nie dopuścić, aby
krwawa historia się powtórzyła. Wielu młodych ludzi
ma w stosunku do kraju oczekiwania bardzo
roszczeniowe, jeśli ojczyzna im czegoś nie da, to z
niej wyjeżdżają, według mnie szkolne przedstawienie
miało nam pokazać, co naprawdę powinno być
ważne.Uczniowie naszej szkoły w piękny sposób
prezentowali patriotyczne utwory, a za kotarą, w tle,
mogliśmy ujrzeć krótkie teatrzyki cieni. Najpierw
usłyszeliśmy poruszającą słowa Nikodema
Drobieckiego na temat niepodległości, Następnie na
scenę weszła Karolina Krzyżanowska i zaśpiewała
liryczny utwór,, Pytasz mnie’,’ prezentujący piękno
naszego kraju, które dla wielu jest istotą miłości i
przywiązania, tym, co każe za Polskę walczyć i nie
pozwala Jej opuścić.
,, Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka
Może melodia, która w sercu cicho brzmi
Może mazurki, może walce Fryderyka
Może nadzieja doczekania lepszych dni’’,
Następnie mogliśmy podzielać odczucia młodej
dziewczyny, stęsknionej za swoim ukochanym, który
odszedł by walczyć.

Tak czuło się w tamtych czasach wiele dziewczyn,
które nie wiedziały czy jeszcze kiedykolwiek ujrzą
ukochanego.
,,Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już’’.
Kolejne utwory takie jak,,Syberiada’’, ,,Pierwsza
Brygada’’ czy ,,Orzeł Biały’ ’opowiadały nam o
uczuciach ludzi i trudach życia podczas wojny. O
tęskniących dziewczynach, walczących mężczyznach
i dzieciach.Najbardziej "dotknęły" mnie słowa z ,,Orła
Białego’’ i przyznam ciężko mi było słuchać tego
utworu w szkole, także w domu. Podczas spektaklu
zepsuł się podkład muzyczny, więc Marysia Wańdoch
śpiewała ten utwór a apella z lekką pomocą reszty
artystów, którzy zza kulis nucili melodię i dzięki
temu,przekaz był jeszcze piękniejszy i przyznam, że
uroniłam parę łez.
Pewnie większość z nas oglądało film Jana Komasy
,,Miasto 44” i pamięta piosenkę przewodnią tego filmu.
,,Miasto’’ opowiada historię miłości w czasach wojny.
Ta piosenka jest równie piękna, jak film. W naszej
szkole, została przepięknie wykonana, może to ja
jestem bardzo uczuciowa, ale podczas tej piosenki
także płakałam. Jedną z ostatnich pieśni były ,,Mury’’
oraz ,,Dziś idę walczyć’’. Pierwszy utwór pewnie
każdy z nas zna. Opowiada on o śpiewaku, który
zagrzewał ludzi do walki śpiewając;
,,Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!’’.
W ,,Dziś idę walczyć’ ’możemy usłyszeć przejmujące
pożegnanie z matką. Wiele matek w czasach wojny
musiało doświadczyć podobnych przeżyć. Ich dzieci
szły walczyć, a one nie mogły nic zrobić, aby je
zatrzymać w domu. Wielu wiedziało, że może już
nigdy nie wrócić.
,,Dziś idę walczyć- Mamo!
Może nie wrócę więcej.’’
Na koniec czas na refleksję Zastanów się przez
chwilę czym jest dla Ciebie niepodległość.Doceń fakt,
że żyjesz w wolnym kraju i tragiczne wybory Twoich
przodków mogą być Ci obce.
Aleksandra
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W Egipcie żaba jest symbolem życia i płodności,
mitologiczna Heket jest tego najlepszym przykładem

„Strasna zaba”
U większości z nas wywołują obrzydzenie, lęk, niemiłe
doznania. Są tacy, którzy na ich widok biorą
przysłowiowe nogi za pas i uciekają jak najdalej, inni
wydają z siebie przeraźliwy pisk i odskakują niczym
poparzeni. Miłośnicy bajek, czasami ryzykując
życiem, próbują złożyć namiętny pocałunek na ich
zielonych zmysłowych ustach. O kim mowa?
O
żabach oczywiście.
Jest ich około 4300 gatunków. Należą do najliczniej
występujących
płazów
na
naszej
planecie.
Zamieszkują wszystkie kontynenty z wyjątkiem
Antarktydy. Żyją średnio od 10 do 14 lat. Towarzyszą
nam od zarania dziejów, choć nie wszyscy są fanami
tego towarzystwa. Nie zaskarbiły sobie naszej miłości,
mimo, że są na ogół niezwykle pożyteczne. Mało kto
odważy się dotknąć żabę nie mówiąc już
o wzięciu
zielonego szczęścia na ręce. Dlaczego nie darzymy
ich sympatią?
No właśnie, mało kto lubi żaby, a jednocześnie jakże
często do naszych najbliższych zwracamy się
pieszczotliwie per „żabko” właśnie. „ Żabka”,
„żabeczka”, ‘żabuchna” te zdrobnienia kojarzą nam
się z kimś bliskim, kochanym, choć ich pierwowzorem
jest zimnokrwista żaba.
Ponoć kiedy w 2009 roku w kinach pojawiła się bajka
"Księżniczka i żaba" Disneya, do amerykańskich
szpitali trafiło około 50 dzieci zarażonych salmonellą,
ponieważ całowały się z żabami.
Popatrz na żabę póki jeszcze jest
Około 40% gatunków żab jest zagrożonych
wyginięciem. Najmniejsza żaba żyjąca na świecie to
złota żaba. Ma 1 cm długości, ( choć podobno są żaby
osiągające zaledwie 7 milimetrów) jest mniejsza od
grosika i waży tylko 200 gramów. Możesz ją
rozdeptać nie zdając sobie nawet z tego sprawy.

Największa to Goliath płochliwy. Rośnie do 33 cm
długości osiągając wagę około 3 kg. Tę z pewnością
zauważysz, pod warunkiem, że pojedziesz do
Kamerunu lub Gwinei Równikowej, wielkością będzie
zbliżona do kota.
Żaby przemieszczają się radośnie podskakując.
Czasami można zaobserwować śmieszny widok, gdy
cały trawnik unosi się i skacze, masz wrażenie, że to
jakaś fatamorgana, a to stadko żab ucieka np. przed
zaskrońcem. Te zwinne stworzonka potrafią skoczyć
na odległość 30-krotnie większą niż długość ich ciała,
to tak jakbyś ty skoczył w dal na odległość 48 metrów(
dzisiejszy rekord w tej dyscyplinie to niespełna 9
metrów).
Najlepszymi skoczkami w tej dyscyplinie są żaby
afrykańskie. Skok w dal to nie wszystko, są żaby
,które świetnie skaczą wzwyż. Taka Żaba
dalmatyńska np. może wybić się na wysokość 1 metra
i pokonać odległość 2 metrów. Wszystko to
zawdzięczają swoim świetnie umięśnionym nogom,
które nota bene są przysmakiem spożywanym przez
ludzi w wielu częściach świata.
Skok w dal i wzwyż to nie koniec żabich możliwości.
Zamieszkujące tropikalne obszary Azji i Afryki żaby z
rodziny Rhacophoridae posiadają umiejętność
"latania". Żaby latające są w stanie szybować dzięki
błonom między palcami i płaskiemu kształtowi ciała.
Skacząc z wysokiej gałęzi mogą pokonać dystans
nawet 15 m. Co ciekawe ten gatunek nie składa jaj w
wodzie, a na liściach drzew.
Żaby żyją praktycznie na całym świecie poza
Antarktydą. Ich naturalnym środowiskiem jest woda i
ląd. Nie przystosowały się jednak do tej pory do życia
w morzach czy oceanach. W Polsce możemy spotkać
6 gatunków żab: żabę dalmatyńską, jeziorkową,
wodną, trawną, moczarową oraz śmieszka.
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Niektóre większe gatunki są w stanie zjeść rybę,
mniejsze jaszczurki, a nawet niewielkie ptaki. Gdy
żaba zauważy potencjalną ofiarę, natychmiast
wyrzuca w jej kierunku język pokryty lepką substancją.
Po celnym trafieniu szybko wciąga swój język. Ten
ruch jest tak błyskawiczny, że ofiara często nie ma
szans na ucieczkę. Język żaby może zatrzasnąć się z
powrotem do ust w ciągu ułamku sekundy.Zmysł
słuchu i węchu u żab jest słabo rozwinięty, dlatego
podczas polowania kierują się one głównie wzrokiem.
Podobnie do ludzi żaby też mogą cierpieć z powodu
niestrawności. No cóż, nie pójdą wtedy do lekarza i
nie zażyją odpowiednich lekarstw. Co więc robią? Nie
uwierzysz, ale cierpiąca na niestrawność żaba
wypluwa swój żołądek w całości na zewnątrz,
oczyszcza łapami i chowa do środka. Proste prawda?
Zdrowo, naturalnie, bez zbędnej chemii. Może i my
powinniśmy opanować taką metodę :)

Czynność tą potrafią wykonywać nawet kilka godzin.
Samica składa skrzek do wody. Po około 16
tygodniach kijanka przeobraża się w dorosłego
osobnika będącego w stanie opuścić akwen.
Na terenie Queensland w Australii żył dość
specyficzny rodzaj żab z rodzaju rheobatrachus.
Ich wyjątkowość polegała na rozwoju kijanek.
Po zapłodnieniu jaj, samica połykała około 26 z nich.
Dalszy rozwój miał miejsce w jej żołądku przez około
6-7 tygodni. Poród odbywał się poprzez usta samicy.
Gatunek ten uznaje się za wymarły od 1983 roku,
jednak australijscy naukowcy podejmują próbę jego
wskrzeszenia poprzez sklonowanie. Jak widać życie
seksualne żab jest niezwykle ekscytujące :)

Chwile przyjemności czyli żabi seks

Na przykład taki Liściołaz żółty zaliczany jest do
najgroźniejszych płazów na świecie.
Trucizna tej żaby jest w stanie zabić od 10 do 20
dorosłych mężczyzn lub 10 tysięcy myszy.Jad tego
osobnika jest tak toksyczny, że pies zdycha, gdy tylko
poliże kartkę papieru, po której żabka ta wcześniej
przeszła.
Po zetknięciu się z trucizną umiera się na zawał
serca.
Wydzielina tych żab była wykorzystywana przez
Indian do zatruwania strzał. Zaimpregnowane nią
strzały zachowywały swą toksyczność przez dwa lata.
Osobniki te żyją w Kolumbii w okolicach rzeki Cauca.

Czasem spacerując po łąkach widzimy kilka czy
kilkanaście żab, które niczym sklejone leżą jedna na
drugiej. Potrafią tak leżeć całymi godzinami. Jeśli
udało ci się zaobserwować taką sytuację to wstydź
się, jesteś podglądaczem życia seksualnego tych
płazów.Odruch płciowy u żab nazywany jest
ampleksusem. Polega on na wejściu samca na
grzbiet swojej partnerki i mocnym chwycie przednimi i
tylnymi łapami. Wówczas samica składa jaja, a
samiec polewa je nasieniem.

Niebezpieczne żaby
Te z pozoru niewinne stworzenia mogą być
niebezpieczne dla ludzi.
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Niektóre z płazów magazynują w swej skórze dość
dużą ilość bufoteniny. Po przyjęciu tego związku
wywołuje on u człowieka halucynacje.
Bliskie spotkanie może dać niezłego kopa.
Zagrożenie wywoływane przez żaby często jest
następstwem ich reakcji obronnych.
Na przykład Żaba pomidorowa, mocno przestraszona,
nadyma się, a gdy napastnik , mamy tu na myśli
zwierzę, a nie człowieka, chce wziąć ją do pyska, ta
wydziela bardzo kleistą substancję, która może skleić
pysk lub oczy agresora.
Szybka powtórka
Żaby żyją dekadę z hakiem, nie jest im obca
hibernacja, oddychają przez nozdrza, śpią z otwartymi
oczami, mają uszy, po których można odróżnić samca
od samicy,( jeśli są większe od oka, to samiec) nie
piją wody, gdyż absorbują ją przez skórę.

.
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Niektóre osobniki są w stanie zmienić swój kolor
niczym kameleon. Kolorowa skóra to rodzaj
ostrzeżenia wysyłanego ewentualnym wrogom.
Informuje ona o właściwościach trujących posiadacz
takiego wdzianka.
Każdy rodzaj żaby wytwarza swój własny, wyjątkowy
dźwięk.Samice żaby są trudne do znalezienia,
ponieważ przez większość czasu milczą.
Kiedy powiesz do bliskiej ci osoby „żabko”, przypomnij
sobie treść tego artykułu, zwizualizuj wszystkie
osobniki tego gatunku, przywołaj w pamięci toksyny,
którymi potrafią zabijać i…. może zmień miłosne
zdrobnienie na inne :)
KR
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Smartwica – epidemia XXI wieku
Niestety epidemia smartwicy zawitała do polskich
szkół, pojawiła się także w Platerówce.
Rozprzestrzenia się bardzo szybko, a jej efektem
jest stale powiększające się grono nerdów
zainfekowanych nomofobią.
Czy znajdziemy antidotum zanim będzie za
późno?
Walka z wiatrakami
Średni wiek w jakim dziecko w Europie otrzymuje swój
pierwszy telefon komórkowy to 7 lat. To małe
urządzenie dla młodego człowieczka staje się
wszystkim. Jest nianią, dotrzymującą towarzystwa,
wypożyczalnią filmów i gier, z czasem oknem na
przysłowiowy świat, dostępem do wiedzy, ale i do
kolegów czy koleżanek. To nic, że czasem
wirtualnych.
Rodzice są przeszczęśliwi. Kupując dziecku telefon,
zapewniają sobie spokój wynikający nie tylko z tego,
że dzieciak potrafi sam się sobą zająć i już nie jęczy i
nie marudzi, ale także dlatego, że ten telefon jest jak
przysłowiowa smycz kupiona dla psa. Piesek niby
może sobie pobiegać, ale nie za daleko, jest pod stałą
kontrolą, właściciel czuwa. Podobnie z
dzieckiem. Wyposażone w telefonik uzbrojony w
aplikacje umożliwiające rodzicom kontrolę
wszystkiego, dzieciak jest niczym ten psiak na pasku
rodziców.

Można nim zdalnie sterować, sprawdzać,
monitorować, czuwać.
Dla nastolatka komórka to dziś poczucie
bezpieczeństwa, w razie jakiegoś zagrożenia mama
czy tata zawsze odbiorą wysłany sygnał czy
wiadomość. To również przewodnik po
skomplikowanej rzeczywistości, niezawodna ściąga,
nawigacja umożliwiająca znalezienie drogi, rozrywka,
gdy trochę nudno. Smartfon to najlepszy towarzysz
dnia, przyjaciel można śmiało powiedzieć.
83% uczniów klasy czwartej ma swój telefon
komórkowy. Jesteśmy pod tym względem w
światowej czołówce, wyprzedzamy Wielką
Brytanię, USA czy Brazylię.
Skala zjawiska rośnie. Konieczność bycia on-line
szczególnie dla starszej młodzieży jest dzisiaj
wymogiem. Nie ma cię, nie istniejesz, wypadasz z
gry.
Nerd, nomofobia, smartwica
Jeżeli nie znasz tych określeń, to coś z tobą nie tak.
Dla niewtajemniczonych parę uwag na ten
temat. Słowo nerd w młodzieżowym slangu oznacza
gościa ślęczącego godzinami przed ekranem.
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Oznacza też osobę aspołeczną, nie zsocjalizowaną,
taką, dla której życie w grupie jest problematyczne.
Nomofobia to paniczny lęk przed utratą telefonu i
niemożnością bycia on-line. To współczesna choroba
cywilizacyjna. Uczucie fobii, irracjonalnego lęku
wywołuje nie tylko brak komórki, ale też brak
możliwości skorzystania z niej (zakaz), brak zasięgu
czy rozładowana bateria. Symptomy tej choroby to
paniczne poszukiwanie telefonu, irracjonalny lęk, gdy
go brak, reakcje typowe dla stanów nerwicowych,
kołatanie serca, pocenie się, rozkojarzenie, niepokój.
Smartwica słówko również z młodzieżowego slangu
oznacza chorobliwe przywiązanie do
telefonu. Badania TNS OBOP obrazują skalę
zjawiska. Wg analizy „Uwaga Fonoholizm” dla 68%
ankietowanych telefon komórkowy jest bardzo
ważnym źródłem rozrywki i kontaktów towarzyskich.
Gdyby zapomnieli urządzenia, to 27% nastolatków
wróciłoby się do domu, a 28% odczułoby niepokój.
36% młodych w wieku 12-19 lat otwarcie przyznaje,
że nie wyobraża sobie dnia bez telefonu.Wszystkie
trzy wyrazy są ze sobą powiązane.
Można by rzec, że smartica
niejednego nerda
doprowadziła do nomofonii.
„Mobile hotels”
Jak walczyć ze smartfonową plagą XXI wieku, która z
jednej strony niesie ze sobą potworne zagrożenie i
mnóstwo negatywnych konsekwencji, a z drugiej
strony jest nieodzownym elementem naszej
egzystencji? Czy taka walka jest w ogóle możliwa?
Niektóre kraje wprowadziły ostre sankcje za używanie
telefonów w szkołach. W czołówce jest Francja.
Wprowadzona tam przez francuskie ministerstwo
edukacji od września 2018 roku nowa regulacja
prawna, będąca zaostrzeniem już obowiązujących
przepisów, przewiduje całkowity zakaz używania w
szkole urządzeń łączących się z Internetem we
wszystkich pomieszczeniach i podczas zajęć
szkolnych, także poza budynkiem szkoły.
Wyjątki dotyczą jedynie przepadków, kiedy
urządzenia te są pomocą naukową na lekcji lub kiedy
są własnością uczniów z niepełnosprawnościami.
Całkowity zakaz używania smartfonów, tabletów itp.
dotyczy przedszkoli, zerówek, szkół podstawowych i
szkół średnich do X klasy, czyli obejmuje dzieci i
uczniów w wieku od 3 do 15 lat.

Francuskie licea mają możliwości wprowadzenia
zakazu smartfonów, lecz nie są do tego zobowiązane
.
Tego typu rozwiązania nie znalazły akceptacji
w Niemczech. Tam każdy z landów ma swoje
przepisy w tej kwestii, do tego szkoły niemieckie
mogą regulować te sprawy w swoich statutach. Zapisy
dotyczą zwykle zakazu używania telefonów
komórkowych w czasie lekcji, chyba że nauczyciel
uzna inaczej (np. wykorzystuje telefony uczniów jako
źródło internetu).
W Norwegii wprowadzono w większości szkół „ mobile
hotels” Są to wyznaczone miejsca, w których
przechowywane są telefony uczniów, gdy ci
przebywają na lekcjach.
Codziennie przed rozpoczęciem zajęć oddają oni tam
swój telefon, a po ich zakończeniu, telefony są im
zwracane.
Te rozwiązania są jednak krytykowane przez część
polityków i prawników, którzy uważają, że jest to
zbytnie ingerowanie w prywatność, będącą pod
ochroną konstytucji oraz tego typu praktyki łamią
praw człowieka.Tego typu działania są dozwolone
jedynie po wyrażeniu przez uczniów zgody na nie.
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Smartfon w areszcie?
Czy opisane praktyki krajów europejskich są możliwe
do zastosowania w Polsce?Polskie szkoły
wprowadziły ograniczenia dotyczące użycia telefonów
już w 2003 r. W myśl rozporządzenia w swoim
statucie szkoła może określić warunki korzystania z
telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych. Restrykcje dotyczą używania
urządzeń podczas zajęć lekcyjnych, ewentualnie
podczas przerw. W przeciwieństwie do rozwiązań
francuskich, wprowadzonych przez ministerstwo, w
Polsce decyzja leży w gestii dyrektorów szkół.
Zakazać czy nie- oto jest pytanie
Trudno w dzisiejszych czasach odciąć się od
technologii, trudno nie wykorzystywać w procesie
dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań. Ważne,
żeby telefon był źródłem wiedzy i inspiracji, a nie
tablicą plotkarską czy narzędziem hejtu. Fundacja
Systemu Rozwoju Edukacji opracowała przewodnik o
tym, jak konstruktywnie włączyć telefon komórkowy w
proces dydaktyczny. Komórki oferują wiele
możliwości. Świadomość, otwartość i kreatywność
stwarza szanse oraz niweluje zagrożenia. Dlaczego
nie uczyć się geografii w aplikacji geolokalizacyjnej,
pisać poezję smsową czy kręcić reportaże
komórką? Żyjemy przecież w rzeczywistości cyfrowej.
Ale, we wszystkim potrzebny jest umiar, rozsądek
i rozwaga. Inaczej nomofobia nas sparaliżuje,
smartwica zabije i żaden nerd nie pozostanie na
tej planecie.
KR

Nasze
felietony

Jestem nastolatką i mam wrażenie, że nie rozumiem
większości ludzi w moim wieku. Niby robię to samo co
reszta, a jednak inaczej. Dlaczego? Dlatego, że
widząc poczynania i stopień kultury znacznej części
moich rówieśników brakuje mi słów.
Ponoć w dorastaniu chodzi o to, żeby się bawić,
poznawać, odkrywać …Brzmi to w moim odczuciu
bardzo ciekawie, porywająco. Problem w tym, że przy
tym „młodzieńczym poszukiwaniu siebie” tak wielu
zapomina o jakichkolwiek zasadach moralnych, o
szacunku do siebie, jak i do innych, o tym co sobą
reprezentuje. Tak bardzo tego nie rozumiem i nie
wiem skąd bierze się aż taka demoralizacja
młodzieży. Mam dorosłych znajomych i siostrę, którzy
też dorastali, próbowali alkoholu, papierosów, chodzili
na imprezy itp. i słysząc o tym co jest normą dla
przeciętnego absolwenta gimnazjum łapią się za
głowę. Stopień prostactwa otoczenia nieraz mnie
przygniata, tym bardziej, że wiem, że to jak ludzie
spędzają czas nie jest zależne od poziomu szkoły.
Przecież Platerówka nie jest złą szkołą, a kiedy patrzę
na poszczególne grupki stwierdzam, że równie dobrze
mogłyby chodzić do zawodówki.
Chyba jest coś nie tak skoro 16-latka pije więcej i
częściej niż dorosły człowiek. Jest tym bardziej coś
nie tak, jeśli uczniowie, którzy jeszcze nie potrafią się
poprawnie wysławiać chwalą się nałogiem, jakby byli
dorosłymi, odpowiedzialnymi i wielce zapracowanymi
ludźmi. Chyba jest coś nie tak, skoro osobom na co
dzień spokojnym na imprezach „wgrywa się zupełnie
inny film” i strach z nimi przebywać. Jest coś nie tak,
skoro nie dziwi mnie widok „zjaranej osoby” na
korytarzu. A już kompletnie jest wszystko nie tak,
skoro są osoby, z którymi nie da się porozmawiać o
życiu, tylko o tym co, z kim i jak będą robić w
weekend.
Więc co się stało z moimi rówieśnikami? Czy osoby,
które bawią się „z głową na karku” już zawsze będą
mniejszością?
Amelia

.

.

To się nazywa
dorastanie?
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W potrzasku
szafek

Istnieje wiele rzeczy, które mnie w mniejszym lub
większym stopniu denerwują. Wybranie jednej zajęło
mi krótką chwilę. Podczas moich przemyśleń,
szczególną irytację wzbudziła we mnie myśli
o
cudownej reformie edukacji, która ma wpływ na wiele
aspektów życia codziennego uczniów.
Szafki. To one, a raczej dostęp do nich stał się
zmorą i utrapieniem wielu z nas. Szafka szkolna,
metalowa puszka zamykana na kluczyk, która służy
do przechowywania rzeczy niepotrzebnych nam w
danym momencie, no i oczywiście naszych ubrań
wierzchnich. Wielkim pozytywem jest oczywiście
posiadanie tych szafek, ale miło byłoby mieć do nich
swobodny dostęp. Dzięki reformie edukacji, w
szkołach jest podwójny rocznik. Skutki tego widać
zwłaszcza w czasie przerwy na szkolnych
korytarzach. Panują tu korki jak na Marszałkowskiej.
Na przerwie spieszymy się, żeby zdążyć wyjąć z
szafki to, czego potrzebujemy na kolejne zajęcia.
Jednak, żeby dostać się do upragnionej skrzyneczki
idąc tempem leniwca trzeba się bardzo natrudzić i
umieć trzymać nerwy na wodzy.
Jeśli twoja szafka znajduje się w korytarzu to pół
biedy, dostęp jest w porządku, ale posiadanie szafki w
tak zwanych labiryntach, nie jest już tak kolorowe.
Gdy w tym samym czasie każdy chce coś wziąć lub
wsadzić do swojej skrzyneczki na klucz, labirynt staje
się pojemnikiem, przypominającym puszkę konserw z
upchaną w środku zawartością. Czujemy się jak
śledzie zgnieceni, stłamszeni, wbici w kąt. Wydostanie
się z tego potrzasku, to jak ucieczka z pola bitwy.
Podsumowując moi drodzy, proponuję rządzącym,
aby chociaż na jeden dzień zawitali w progi szkoły,
zajęli miejsce nasze czyli uczniów i przekonali się na
własnej skórze co my musimy przeżywać przez ich
cudowną reformę.
Ola
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Otwórz się na innych
Świat w którym żyjemy jest ogromny. Wyobraźcie
więc sobie, jak nudny by on był gdyby, każdy człowiek
nie różnił się od siebie za wiele. Nie byłoby
odmienności zdań, poglądów, charakterów,
temperamentów.Każdy miałby ten sam kolor skóry,
wyznawał te same wartości, miał identyczny pogląd
na świat. No więc teraz zadajmy sobie pytanie,
dlaczego nie możemy zaakceptować tego, że świat,
poprzez różnorodność jest ciekawszy.
Artykuł ten kieruję do rasistów, osób ogólnie
nietolerancyjnych, nie akceptujących żadnych oznak
inności w żadnym aspekcie życia społecznego.
Każdy człowiek na ziemi jest wyjątkowy. Czy ludziom
tak bardzo się nudzi, że sięgają po nienawiść wobec
innych? Według mnie są oni zaślepieni, z
“zamkniętym umysłem”. Nie akceptują odmienności.
Większość z tych osób po prostu boi się tego, co jest
dla nich nieznane lub inne niż ustalona przez nich
“norma”. Oczywiście, że pierwszym argumentem
takich ludzi jest zdanie “Każdy ma prawo do własnej
opinii.” Nie jest to głupota, w pełni się zgadzam. Warto
jednak nauczyć się tego, że posiadanie własnej opinii
nie jest tożsame z daniem prawa do atakowania
innych, do agresji i oczerniania innych ludzi. Według
mnie najgorsza odsłona nietolerancji to rasizm
właśnie. Nie mogę znieść wyśmiewania osób
ciemnoskórych. Jest to kompletna głupota, coś czego
nie jestem w stanie zrozumieć. Najwyższy czas by
ludzie zmienili swoje myślenie. To, że ktoś ma inny
kolor skóry czy skośne oczy, nie czyni go gorszym.
Ostatnio głośno mówi się o braku tolerancji dla osób
o innej orientacji seksualnej. Większość ludzi, którzy
nie zgadzają się z tą odmiennością argumentują
swoją opinię tym, że jest ona przejawem zaburzeń
psychicznych. Ale bądźmy mądrzy, kierujmy się
wiedzą i nauką, a nie prostymi schematami,
sugestiami czy propagandą. Jeśli naprawdę nie
rozumiesz świata i wyborów tych ludzi, to
przynajmniej zostaw ich w spokoju. Nie wchodzą ci w
drogę? Ty nie wchodź im. Z takim podejściem do
sprawy żyłoby się każdemu łatwiej.Podsumowując,
życzę wszystkim osobom zamkniętym na świat jego
różnorodność, aby nad tym popracowali. Wystarczy
zadać sobie czasami pytanie: “Co gdybym to ja był
inny, a ludzie by mnie za to gnębili? Co bym czuł?”
Klaudia
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Szkoła Przetrwania
Każdy z nas słyszał wiele razy te słowa .
Wypowiadane były w różnych momentach naszego
życia,zwykle były to chwile trudne i wymagające od
nas dużej cierpliwości.
Zastanawialiście się może kiedyś, czemu to właśnie
szkołę porównuje się do swego rodzaju poligonu,
który trzeba przeżyć i wyjść zwycięsko z różnych
opresji? Pewnie nie, dlatego pozwólcie, że poruszę
ten temat. Czym tak naprawdę jest szkoła? Czy
jedynie placówką, w której zdobywamy wiedzę oraz
oceny? Czy jest też może czymś więcej? Czy to
właśnie uczęszczając do niej poznajemy przyjaciół,
ale, a może nawet przede wszystkim siebie samych?
Odpowiadając sobie na te pytania chyba
zrozumieliśmy, że szkoła ma ogromny wpływ na
każdego z nas. To nie podlega dyskusji. Dlaczego
jednak w zdecydowanej większości nie lubimy szkoły,
nie chcemy w niej przebywać? Z czego to wynika? Co
się tam dzieje takiego, że niektórzy biorą nogi za pas i
uciekają?
Mówiąc o szkole biorę pod uwagę jedynie szkołę
średnią, ponieważ uważam, że „przebrnięcie” przez
szkołę podstawową w większości przypadków nie jest
dużą trudnością dla dzieci. Mogę z pewnością
stwierdzić, że uczniowie szkół średnich zmagają się z
większą ilością problemów i prawie tyle samo ich
tworzą. Podstawówka w tym kontekście to istny raj.
Wracając do głównego tematu pragnę przypomnieć,
że problemy nastolatków na przestrzeni lat, nie
zmieniają się nagle i drastycznie, a na pewno nie
znikają na zawsze. Każda młoda osoba zaczynająca
naukę po szkole podstawowej, miała tak zwane
"zderzenie z rzeczywistością". Poziom wiedzy w
szkole średniej nie równa się żadnemu innemu z
poprzednich lat. Aby uzyskać pozytywną ocenę
należy włożyć więcej wysiłku oraz poświęcić więcej
czasu na naukę. Brak sukcesów mimo ciężkiej pracy
lub nieumiejętności uczenia się, powodują
zniechęcenie, apatię, strach, a w efekcie końcowym
niechęć do szkoły.

Kolejną przyczyną w wyniku której szkoła staje się
niczym poligon, jest z jednej strony konieczność, a z
drugiej nieumiejętność zawierania nowych
znajomości. Ludzie nawet w tak młodym wieku są
nieufni, nieśmiali i zamknięci w sobie. Nie dość, że
ciężko jest z kimś zbudować trwałą i prawdziwą więź,
to zawsze znajdzie się taka osoba, która będzie się
wyśmiewała z nas, czegokolwiek byśmy nie zrobili.
Te czynniki są już wystarczające, żeby uznać, że
szkoła jako placówka edukacyjna jest równocześnie
szkołą przetrwania. Oprócz negatywnych ocen
uzyskiwanych pomimo często naszej ciężkiej pracy,
oraz ludzi których nie znamy i do których trudno jest
się nam przekonać, jesteśmy jako pierwszaki, a więc
osoby nowe obserwowani, oceniani przez wszystkich.
Doskonale znacie te wszystkie sytuacje, które
opisałam wyżej, bo na pewno nie jednemu się one
przydarzyły. Ale czy przytoczyłam wszystkie
możliwe?
Oczywiście, że nie. Mogłabym wspomnieć też o tym,
że przychodząc codziennie do szkoły, nasze myśli nie
tylko skupione są na niej. Oprócz problemów
szkolnych, borykamy się też z innymi trudnymi
sytuacjami, takimi jak np. choroba, obowiązki domowe
i życie prywatne
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Jestem pewna, że niejeden uczeń usłyszał
następujące słowa od swojego ukochanego rodzica
"Twoim życiem teraz jest szkoła i nią masz się teraz
zająć". Typowa odpowiedź rodzica, gdy dziecko chce
wyjść z domu lub po prostu zająć się w końcu czymś
innym niż lekcje. W szkole dzieją się też różne
sytuacje, często dochodzi do gnębienia, wyśmiewania
oraz dokuczania słabszym. Nie chodzi mi o powód
tych zachowań, lecz ich istnienie.
Przedszkole, szkoła i wszystkie wydarzenia, które
przeżyliśmy są pamiątkami z dzieciństwa, które
powinny być pięknymi wspomnieniami do których
będziemy chętnie wracać myślami.
Oprócz tego, że szkoła jest wyzwaniem i dzieci z
całego serca jej nie lubią, ma też swoje zalety.
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To nie fair
Już pod koniec wakacji słychać było głośno
o
niezadowoleniu klas trzecich i maturalnych
związanym z przyjściem do szkoły roczników 2004
i 2005 po podstawówce.
Na różnych portalach internetowych mówiono o tym,
że będziemy gnębieni. Wszyscy powtarzali, że nie
damy sobie rady.
Próbowano nas na starcie zniechęcić. Cała wina za
reformę, która została wprowadzona, spadała na
ósmoklasistów, którzy nie mieli na to wpływu.
Nasza szkoła, podobnie jak inne, nie było
przygotowana lokalowo na przyjęcie takiej ilości
uczniów, więc jest ciasno.
Podczas apeli na sali gimnastycznej jest bardzo mało
miejsca, a na korytarzach wolę już nie wspominać.
Starsi uczniowie o to wszystko obwiniają nas. Czasem
są bardzo niegrzeczni, aroganccy i niemili. Kiedy nie
ma miejsca przepychają się, nie patrząc
na nic.
Słychać śmiech, gdy nie możemy znaleźć sali.
Mierzą nas wzrokiem, jak byśmy byli gorsi.
Jest to bardzo nie w porządku i powinni pomyśleć o
tym, że oni też kiedyś byli pierwszakami.
Magda

To dzięki niej zdobywamy wiedzę, czasem też
przyjaźnie na całe życie, autorytety (na przykład w
osobie nauczyciela), czy też znajdujemy wsparcie lub
podpowiedź, jak poradzić sobie z własnymi
problemami.
Szkoła jest nauką przetrwania, ale to właśnie dzięki
temu uczy nas takich wartości jak: cierpliwość,
wytrwałość i tego, że każde nasze działanie ma swoje
konsekwencje.
Każdy ma swój poligon, z którego musi wyjść
zwycięsko pokonując strach, opanowując nerwy
i wykorzystując w praktyce zdobytą wiedzę.
Dorota

Szczęście znajduje się w tobie.
Zaczyna się na dnie twojego serca,
a ty możesz je wciąż powiększać,
pozostając życzliwym tam, gdzie inni bywają
nieżyczliwi;
pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga;
będąc zadowolonym tam, gdzie inni tylko stawiają
żądania.
Ty potrafisz się uśmiechać tam, gdzie się narzeka
i lamentuje,
potrafisz przebaczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają.
- Phil Bosmans
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Jak zmieniają się nasze relacje.
Każdy człowiek, bez wyjątku potrzebuje bliskości
drugiego człowieka. Potrzebuje jego dobrego słowa,
wsparcia i tego żeby po prostu był. Nikt nie lubi być
sam. Samotność to najgorsze uczucie jakiego można
doświadczyć, nie można nikomu się wyżalić, a życie w
pojedynkę jest trudne i traci sens.
Relacje między ludźmi cały czas się zmieniają.
Znajomości zawierane w obecnych czasach, sposób
w jaki o nie dbamy oraz jak je zdobywamy bardzo
różnią się od tych sprzed lat. Osobiście uważam, że
dzisiejsze więzi między ludźmi są zdecydowanie
gorzej budowane i są bardziej kruche niż te
dawniejsze.
Zacznę od tego, że kiedyś przyjaźnie zawierało się
inaczej, często spotykając kogoś na spacerze lub jako
dziecko w piaskownicy. Dzieci przy zabawie
poznawały się i dorastały razem wychodząc na
podwórko, a później przyjaźń zostawała na lata.
W
obecnych czasach nie jest to takie proste, bo dzieci
wolą być aktywne w portalach społecznościowych niż
w rzeczywistości. Gdy kogoś poznają, oceniają po
wyglądzie, ubiorze - markowych ubraniach lub
fryzurze, a kiedyś nie miało to znaczenia. Dawniejsze
przyjaźnie miały ogromną wartość i nazywając bliską
osobę "przyjacielem" wiadomo było, że ta osoba
posiada nasze pełne zaufanie i jest dla nas bardzo
ważna. Takie podejście niestety nie zachowało się do
dzisiaj i młodzież po kilku dniach czy tygodniach jest
w stanie obcą osobę nazwać swoim przyjacielem.

.

.

Potrzebujemy kogoś kto będzie nas akceptował
takim jakim jesteśmy, potrzebujemy kogokolwiek byle
by był. Łapiemy każdą wolną okazję i gdy tylko kogoś
poznajemy mamy nadzieję, że może nadaje się na
naszego przyjaciela.
Przez niewłaściwy wybór, przeciętny nastolatek jest
już zraniony i ma ograniczone zaufanie. Gdy próba
znalezienia przyjaciela "w realu" się nie udaje,
zdeterminowane dziecko stara się poznać kogoś
w
mediach społecznościowych. Nie będę wspominała
o tym jak bardzo poznawanie nieznajomych w
internecie jest niebezpieczne. Nawet gdy już
posiadamy przyjaciela, szybko potrafimy go stracić
przez nasze zachowanie. Zazdrość, złość
i strach
przed utratą ważnej dla nas osoby nie wpływają
dobrze na te relacje. Z tego powodu też często
jesteśmy zaborczy i chcemy mieć ulubioną osobę
tylko dla siebie, co kończy się kłótnią i utratą
przyjaciela. Gdy bardzo czegoś pragniemy i zrobimy
najmniejszy błąd lub wystarczy nawet po prostu za
bardzo chcieć, a stracimy to szybciej niż moglibyśmy
zdobyć.
Związki oraz uczucia do drugiej osoby wyglądają też
nieco inaczej niż we wcześniejszych latach. Miłość i
zobowiązania jakie są z nią związane zmieniają się, a
ludzie nie szanują swoich uczuć nawzajem.
Kiedyś ludzie musieli odbyć bardzo długą drogę,
poprzez poznanie siebie, swoich wad, zalet, rodziny i
planów na przyszłość, aby zdecydować czy chcą
razem spędzać czas.
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Dziś wystarczy dobry wygląd i miesiąc znajomości by
stwierdzić czy dana osoba do nas pasuje, czy też nie.
Przed zawarciem związku para chodziła na randki,
aby lepiej się poznać.
Dzisiaj takie spotkania występują rzadko, lub wcale.
Wystarczą komunikatory internetowe, żeby rozpocząć
związek, lub go zakończyć.
Według mnie jest to bardzo smutny sposób,
ponieważ tradycje z wcześniejszych lat były
romantyczne, intrygujące czasem nieprzewidywalne,
co też bardzo mi się podoba.
Dziś ludzie nie szanują swoich uczuć nawzajem
i często się nim bawią. Nie oszukujmy się, rzadko
zdarza się, żeby ludzie patrzyli na potrzeby innych,
postępują tak, żeby dla nich było dobrze, a czy przy
okazji kogoś zranią lub sprawią komuś przykrość, to
już nie ich problem.
Zerwanie relacji kończy się tak zwanym
zablokowaniem użytkownika na facebooku. Kiedyś
nikt nie zwracał uwagi na media społecznościowe
i gdy chciał spotkać się z drugą osobą, to nie
sprawdzał czy jest aktywna w internecie, tylko robił
wszystko, żeby się z nią spotkać.

Pomyśl dwa razy,
zanim coś powiesz.
Brak tolerancji we współczesnym świecie jest niestety
coraz częstszym zjawiskiem.
Ludzie są hejtowani ze względu na kolor skóry,
pochodzenie, inny wygląd czy orientację seksualną.
Nie rozumiem, jak można kogoś wyśmiewać,
szykanować przez to, że jest ciemniejszy czy
pochodzi z innego kraju? Dla mnie jest to niepojęte.

Przypuszczam, że istnieją jakieś pozytywne strony w
relacjach młodych ludzi obecnie, ale gdybym miała
wybór, chciałabym powrotu do tych obyczajów,
których już nie ma...
Dorota

Zastanawiam się skąd biorą się takie nieludzkie
zachowania ?
Może to wynika z naszej niskiej samooceny,
zazdrości lub kompleksów?
Może takie działanie jest efektem niewiedzy, słabego
wykształcenia lub niskiej inteligencji?
Przez poniżanie innych próbujemy się poczuć lepsi,
silniejsi. Rozumiem, że nie każdy może wszystko
tolerować, ale wytykanie palcami jest po prostu
żałosne.
Ludzie pozbawieni empatii, wolni od uczucia
tolerancji chyba nie zdają sobie sprawy, jak bardzo
krzywdzą drugą osobę.
Postawcie się na miejscu stygmatyzowanego
człowieka, czy dalibyście radę normalnie
funkcjonować podczas gdy jesteście wyśmiewani
często ze względu na rzeczy, na które nawet nie
mamy wpływu.
Proszę Was zastanówcie się zanim powiecie o parę
słów za dużo.
Znęcanie się, ośmieszanie może prowadzić do
depresji, samookaleczeń, a w najgorszych
przypadkach samobójstw.
Więc ostatni raz Was proszę zanim coś zrobicie,
pomyślcie dwa razy, postawcie się na miejscu drugiej
osoby i zwracajcie uwagę na słowa.
Wiktoria

.
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Sposób na efektywną naukę
Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim nauka,
sprawdziany i kartkówki. Zapewne każdy z nas
poświęca dużo czasu na przygotowywanie się do
zajęć, lecz jak wykorzystać ten czas tak, by
efektywniej przyswajać wiedzę?
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.
Zawiera on metody na skuteczną i przyjemną naukę.
Jednym z ważniejszych warunków efektywnej nauki
jest otoczenie w którym pracujemy.
Gdy się uczymy wokół nas powinien panować
porządek, aby żadne przedmioty nas nie rozpraszały.
Wtedy całą naszą uwagę poświęcimy nauce.
Powinniśmy zadbać również o to, by nie panował
hałas lub nie rozproszyły nas dźwięki np. smsów,
dlatego też najlepiej wyłączyć telefon.
Jeżeli chodzi o muzykę, to każdy z nas ma własne
preferencje, lecz gdy zdecydujemy, że nie chcemy,
by panowała cisza, lepiej wybrać muzykę spokojną i
wolną.
Ważne jest również pomieszczenie w jakim się
uczymy, niedostateczne dotlenienie mózgu powoduje
szybsze zmęczenie. Warto więc uchylić okno na jakiś
czas.
Należy zwrócić też uwagę na porę dnia, aby nie był to
późny wieczór czy noc. Najlepiej nie uczyć się całymi
godzinami, tylko robić przerwy 5 minutowe co ok.30
minut. Długotrwałe uczenie się nie przyniesie nam
efektów, a nasza koncentracja spadnie.
Musimy umieć też dobrze zorganizować czas.
Bardzo ważnym elementem uczenia się jest
systematyka.
Wpływa ona na lepsze zapamiętywanie wyuczonych
reguł czy treści.
Przed nauką powinniśmy zaplanować sobie czas,
który przeznaczymy na nią. Można opracować plan, w
którym zaplanujesz czas na czytanie, tworzenie
notatki, przerwę, zapamiętywanie i powtarzanie.
W takiej chwili powinniśmy dostarczać
organizmowi energię poprzez na przykład jedzenie
gorzkiej czekolady, która pomaga w zapamiętywaniu
lub orzeszków, nie zapominajmy również o piciu
wody.
Każdy z nas jest inny, więc istnieją różne rodzaje
metod uczenia się dostosowane do osobowości

Większość z nas to wzrokowcy. Dla wzrokowców
istotne są walory estetyczne. Wielką wagę
przywiązują do porządku w czasie nauki, zapamiętują
dobrze takie rzeczy jak schematy, tabele, rysunki i
kolory. Wzrokowcy powinni uczyć się poprzez
sporządzanie rysunków, wykresów, map myślowych
czy też podkreślanie najważniejszych zdań.
Kolejny typ to słuchowiec. To osoba, która lubi
wykłady, dialogi i inne formy dźwiękowego przekazu
informacji. Słuchowcy powinni uczyć się poprzez
głośne czytanie, powtarzanie nauczonych reguł.
Takiej osobie w nauce pomaga muzyka.
Ostatni rodzaj to kinestetyk. Pamięta on to, co sam
wykonał. Często gestykuluje, lubi ruch i emocje.
Kinestetycy powinni możliwie najbardziej angażować
swoje ciało do nauki na przykład poprzez powtarzanie
informacji w czasie chodzenia czy gestykulację.
Język obcy w małym palcu
Każdy z nas uczy się języka obcego. Jednym
przychodzi to łatwiej, innym trochę ciężej. Nauka
języków wymaga wiele pracy. Istnieją natomiast
sposoby dzięki którym stanie się to łatwiejsze.
Doskonałym sposobem na uczenie się nowych
wyrażeń i słówek są fiszki. Najlepiej takie zrobione
własnoręcznie. Pisząc je szybciej zapamiętasz
pisownię wyrazów. Wystarczy z jednej strony kartki
napisać słowo po polsku, a na drugiej stronie
tłumaczenie na inny język. Zapewne zajmie to trochę
czasu, lecz na pewno pomoże.
Warto słuchać audiobooków czy też czytać książki.
Dzięki temu wzbogacisz swój język o nowe słowa i
wyrażenia, poprawisz gramatykę i będzie łatwiej
wypowiadać ci się na różne tematy. Nauczą cię
również poprawnej wymowy i pomogą z
komunikatywnością.
Istnieją różne aplikacje mające na celu naukę poprzez
grę i zabawę. Można z nich korzystać o każdej porze
dnia, są one naprawdę pomocne. Dobrą metodą są
czaty zagraniczne jest to praktyczny sposób na
nauczenie komunikowania się. W ten sposób nie tylko
uczysz się zwrotów. a także języka potocznego.
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Ważnym przedmiotem, który wielu osobom w szkole
sprawia problemy jest matematyka zwana “królową
nauk’’. Wymaga od nas pełnego skupienia oraz
wykonywania dużej ilości zadań.
Przydaje się na każdym kroku, a jedna pomyłka może
sprawić, że cały wynik wyjdzie niepoprawny.
Aby poprawić oceny z matematyki musimy być
systematyczni.
Trzeba uważać na lekcjach, by wynieść z nich jak
najwięcej, a zadania domowe wykonywać
samodzielnie.
Jeżeli nie potrafisz sam ich rozwiązać, nie przepisuj
bezmyślnie z internetu, a poproś kogoś o pomoc,
żeby to zrozumieć.
Staraj się być obecnym na każdej lekcji i powtarzaj
zawsze poprzedni temat. Zakreślaj wszystkie wzory
i definicje oraz przepisz je na oddzielną kartkę,
a
będzie łatwiej ci je zapamiętać.
Rozwiązuj dużo zadań, aby bardziej zrozumieć dany
temat, rób ćwiczenia dodatkowe, nawet po parę razy.
Zadania pokazują matematykę w praktyce, a dzięki
nim przygotujesz się do sprawdzianu. Staraj się jak
najmniej używać kalkulatora. Wyniki obliczaj w
pamięci albo pisemnie.
Nabierzesz sprawności i szybkości w rozwiązywaniu
zadań.
Wypróbuj wszystkie metody i zobacz jak bardzo
zmienią się twoje oceny.
Spróbuj znaleźć sposoby idealne dla siebie i zacznij je
praktykować.
Aleksandra

Po co się właściwie
uczymy?
Obecna nauka stoi na wysokim poziomie, już od
najmłodszych lat wpaja się dzieciom wiedzę.
Tej wiedzy niezbędnej do życia ciągle
przybywa.Niejeden z nas przytłoczony ogromem
materiału, który musi opanować, zadaje sobie
pytanie: po co się uczyć?

www.juniormedia.pl
Gdy tylko pomyślimy o szkole, od razu psuje nam się
humor. Codzienne prace domowe i nauka bieżącego
materiału często nas przerastają. Rozmyślamy tylko
na jaki przedmiot się nauczyć, a jaki sobie darować,
bo nie wyrobimy się ze wszystkim. I tak pięć dni w
tygodniu. W weekendy też nie możemy do końca
odpocząć.
Nasz czas wolny spędzamy w dużej mierze na
powtórkach lub odrabianiu prac domowych. Z
utęsknieniem przez te dziesięć miesięcy czekamy na
wakacje, a potem …… niestety znowu to samo. I tak
żyjemy już dekadę. Nie dostrzegamy, korzyści
płynących z nauki, zaganiani, w wiecznym
niedoczasie , wtopieni w monotonię szkolnej
codzienności.
Oliwy do ognia dolewają dorośli, którzy usilnie
próbują nam wmówić, że to najlepszy okres naszego
życia. Widzą tylko blaski i uroki bycia młodym,
wspaniałe przeżycia związane z nawiązywaniem
nowych znajomości itp. Zapominają, że nasza
codzienna nauka, to także ciężka, wielogodzinna
praca, przekraczająca zawsze magiczny limit ośmiu
godzin.. W ich opinii oni pracują ciężej niż my.
Tak więc my młodzi niestety widzimy same złe
strony edukacji, zwłaszcza z naszego punktu
widzenia, szkoła to udręka.
Kiedy jednak spróbujemy odpowiedzieć sobie na
pytanie po co to wszystko, to chyba głównym celem
nauki jest zapewnienie sobie wykształcenia, które
gwarantowałoby nam dobrą, ciekawą i co ważne,
dobrze płatną pracę. Przecież bez wykształcenia nie
dostaniemy takiej pracy w przyszłości. Słyszymy to
już od najmłodszych lat.. Oczywiście samo
wykształcenie to nie wszystko, potrzeba kreatywności,
elokwencji, inteligencji itd., ale przynajmniej części z
tych poszukiwanych na rynku pracy cech, możemy się
nauczyć w szkole właśnie. Może więc jednak warto
poświecić czas na naukę, by później to nam się
zwróciło z nawiązką. Może czas jaki spędziliśmy
ucząc się kolejnego wzoru, nie okaże się wcale
czasem zmarnowanym.
Powinno się natomiast zweryfikować listę
przedmiotów szkolnych, ilość godzin przypisanych
każdemu z nich, treści programowych, bo z
pewnością można by bez uszczerbku dla naszego
wykształcenia tu i tam coś wyciąć lub to i owo nieco
odchudzić.
Kamila
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„La musica è la lingua del
mondo"
W zeszłym miesiącu nasza Platerówka wypłynęła na
międzynarodowe wody.
Wszystko to za sprawą dziewięcioosobowej delegacji
dyrektorów i nauczycieli szkół z Rzymu i Ladispoli.
Pedagogom towarzyszyła Giuseppina Castagneta –
burmistrz XIII dzielnicy Rzymu.
Delegacja przybyła do Piaseczna na zaproszenie
władz naszego powiatu, który zacieśnia współpracę z
samorządem XIII dzielnicy Rzymu oraz rzymskimi
szkołami ponadpodstawowymi. Podpisano już list
intencyjny i porozumienie w tej sprawie.
Można powiedzieć, że była to swego rodzaju
rewizyta, gdyż w marcu Włochy odwiedziła delegacja
dyrektorów szkół powiatowych.
Kiedy dowiedzieliśmy się, że to nasza szkoła będzie
przyjmować gości z Włoch, rozpoczęły się
przygotowania do tego wydarzenia.Wybór
stosownego lokum był w miarę prosty, najlepszym,

sprawdzonym miejscem na wszelkiego rodzaju
wieczorki poetyckie czy kameralne spotkania jest
szkolna biblioteka.
Należało przygotować to pomieszczenie do nieco
liczniejszej niż zwykle widowni, powynosić niektóre
sprzęty, ustawić nagłośnienie i oświetlenie ( tu wielkie
uznanie należy się chłopcom z II c) oraz wykonać
stosowną dekorację.
Dekoracją zajęły się uczennice z klasy IV c
Ukazywała ona włoskie i polskie zabytki, a
wszystkiego dopełniały napisy w obu językach.
Wielkim wyzwaniem dla wszystkich był język włoski.
Nie jest on językiem, którego uczymy się na lekcjach,
nikt z nas nie mówi po włosku, a przecież gości
należało odpowiednio ciepło i sympatycznie powitać.
Szczęśliwie w naszej szkole uczy się chłopiec, który
większość życia spędził we Włoszech.
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Został naszym konferansjerem podającym włoski
tekst. Wywołał zachwyt i ogromny entuzjazm gości z
Włoch, którzy już po jego pierwszych słowach poznali,
że mają do czynienia z rodakiem.
W pracę nad scenariuszem uroczystości
zaangażowały się panie bibliotekarki; Agnieszka
Kłobuchowska i Agata Mikowska oraz pani Elżbieta
Samsel. Nieoceniona okazała się pomoc mamy
naszego kolegi konferansjera, posługującej się biegle
językiem włoskim.
Prezentowany program zatytułowany „La musica è la
lingua del mondo - Muzyka jest językiem
świata”,rozpoczął się odśpiewaniem hymnów Włoch i
Polski.

Fakt iż hymn włoski odśpiewali w oryginale nasi
uczniowie, był dużym zaskoczeniem dla gości, w ich
oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Chętnie dołączyli
do wspólnego śpiewu.
W dalszej części programu zabrzmiały piosenki
włoskie i polskie w wykonaniu solistów z klas
pierwszych i trzecich Uczniowie wspaniale wykonali
piosenki w obu językach.
W repertuarze spotkania pojawiły się takie utwory jak:
,,L’Italiano (cantare)’’ Toto Cutugno, ,,Nie płacz kiedy
odjadę” Marino Marini, ,,Kocham Cię życie” Edyty
Geppert.
Na zakończenie uczniowie biorący udział w
inscenizacji razem zaśpiewali utwór ,,Dach’’ chóru
Sound’n’Grace.
Wstęp i komentarz wiążący całość wygłoszony został
również w obu językach, co zyskało podziw i uznanie
włoskiej delegacji.
Goście docenili to, że występujący zaprezentowali
piosenki w ich rodzimym języku i nagradzali
wykonawców gromkimi brawami.
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Trud przygotowań się opłacił, a łatwo nie było. Sporo
wysiłku wymagało nauczenie występujących osób
włoskiej wymowy. Zaangażowani w program
uczniowie prawie miesiąc niestrudzenie ćwiczyli
włoskie teksty w bibliotece szkolnej.
Szczególnie trudny do opanowania był włoski hymn
ze względu na skomplikowaną melodię i długość
tekstu, ale dzięki pracy efekt został osiągnięty.
Nasi goście choć przez chwilę poczuli się w murach
Platerówki jak w domu.
Po programie była okazja do chwili rozmowy z
naszymi artystami, którym Włosi okazali wiele
serdeczności.
Na zakończenie zaproszono wszystkich na słodki
poczęstunek przygotowany przez uczennice klas
maturalnych pod kierunkiem p. Beaty Bętkowskiej.
Było uroczyście, klimatycznie i światowo.
Jako szkoła zdaliśmy kolejny egzamin sprawiając
radość i okazując życzliwość odwiedzającym nas
gościom.
Red
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Czarna seria wypadków.
W Polsce w ostatnim czasie obserwujemy czarną
serie wypadków samochodowych. Wina może leżeć
po obu stronach. Kierowcy zazwyczaj jeżdżą
nieostrożnie, i łamiąc przepisy natomiast piesi nie
używają odblasków i ubierają się na czarno, przez co
po zmierzchu są niewidoczni.
Co roku liczba zabitych wskutek wypadków wzrasta.
Pomimo ogólnego obniżenia się liczby wypadków
obserwujemy wzrost ofiar śmiertelnych.
31 października w województwie Dolnośląskim
w
grupkę młodych ludzi zbierających cukierki,
przebranych w halloweenowe stroje wjechał kierowca
białego busa. Wesoła zabawa przerodziła się w
niebezpieczny incydent.
Ciężko ranna została 11-letnia dziewczynka. Została
przewieziona do szpitala, w ciężkim stanie. Całe
szczęście wyszła z tego i jej stan się poprawia.
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, lecz policji udało
się go odnaleźć.
W tym przypadku obie strony nie były bez winy, gdyż
dzieci przebiegały przez ulicę, natomiast kierowca
jadąc za szybko, wypadł z toru jazdy najpierw
uderzając w barierki, a następnie w dzieci.
Mniej szczęścia miała ciężarna mieszkanka Lublina.
Są to najświeższe informacji, gdyż do wypadku doszło
15 listopada tego roku. Auto którym poruszała się
wraz z mężem, wypadło z drogi i uderzyło w drzewo.
Kobieta, a wraz z nią nienarodzone dziecko, pomimo
przeprowadzonej reanimacji zmarli.
Innym przykładem jest tragiczny wypadek na
Warszawskich Bielanach, gdzie samochód śmiertelnie
potrącił mężczyznę.
Wyobraźmy sobie rodzinny spacer, młodzi rodzice
cieszą się z posiadania nowonarodzonego dziecka.
Zgodnie z przepisami dochodzą do pasów, i nagle
orientują się iż wprost na nich jedzie rozpędzony
samochód. Mężczyzna jako głowa rodziny wykazał
się heroicznym czynem. Odepchnął on żonę i wózek
z dala od niebezpieczeństwa, sam jednak został
potrącony i odrzucony kilkanaście metrów
dalej. Poszkodowany zmarł na miejscu, pomimo
szybko podjętej akcji reanimacyjnej.

ostawmy się na miejscu tej kobiety, która na własne
oczy widziała śmierć swojego męża. Pomimo tego że
została uratowana, już nigdy nie dozna spokoju duszy
i szczęścia. Nie ma nic gorszego niż utrata ukochanej
osoby.
Sytuacji tego typu wcale nie musimy daleko szukać.
Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie.
W zeszłym miesiącu w nocy z 18 na 19 października
został śmiertelnie potrącony uczeń naszej szkoły śp.
Jakub Trębicki. Okoliczności tej tragedii nie są do
końca znane, jednak jedno jest pewne. Poruszył on
serca wszystkich ludzi. Wielu z nas pamięta go jako
wspaniałego, uczynnego kolegę i taki na zawsze
pozostanie w naszych sercach.
Nasze losy są nieznane, nigdy nie wiemy co może
nam się przytrafić. Idealnie pasuje tutaj wiersz księdza
Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać” gdyż
nigdy nie wiemy kiedy spotkamy się z kimś ostatni
raz.
Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa: przestrzeganie dozwolonych
limitów prędkości oraz używanie przez pieszych
odblasków. Taka mała rzecz może uratować nam
życie, szczególnie gdy poruszamy się poza obszarem
zabudowanym, gdzie brak latarni zmniejsza
widoczność. Równie ważne, a może i najważniejsze
jest przestrzeganie zasady „piłeś? Nie wsiadaj za
kierownicę!”. Bardzo ważną rolę pełnią tutaj spoty
reklamowe, które pokazują nam jak powinniśmy
zachować się w danej sytuacji. Powinno ich
powstawać jak najwięcej, gdyż im częściej się mówi o
tym problemie, tym bardziej społeczeństwo jest
uświadomione.Śmierć pod kołami samochodu
prowadzonego przez pijanego kierowcę , to w Polsce
codzienność. Widząc osobę nietrzeźwą, jesteśmy
zobowiązani zabronić jej jazdy, zabrać kluczyki, czy
też zagrodzić drogę.
Nie bójmy się zatrzymań obywatelskich. Ich
kluczowym warunkiem, jest ujęcie pijanego kierowcy
na gorącym uczynku , a więc podczas prowadzenia
samochodu. Będąc czujnym i pilnując się wzajemnie,
możemy zapobiec tragedii i uratować komuś życie.
Aga
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