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...stworzeni do tego,  aby się rozwijać.  

André Liége 
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NASZ NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Skład nowego Samorządu Uczniowskiego: 

• Amelia Kasperek  

• Zuzanna Lorenc  

• Oskar Klęczar  

• Gracjan Jasnos  

• Wiktoria Borowiec 

• Paulina Michałowka  

• Natalia Ziembowska 

• Jakub Hefka  

• Hubert Olszowiak  

• Jakub Woźniak 
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Wywiad z nową Przewodniczącą Samorządu 
 Uczniowskiego Amelią Kasperek  

J.K.: Dlaczego właściwie zdecydowałaś się kan-

dydować na przewodniczącą Samorządu Ucz-

niowskiego? Co Cię do tego skłoniło?                                                                                             

A.K.: Czasami sama się nad tym zastanawiam, ale 

pamiętam, że w podstawówce byłam w Samorzą-

dzie Uczniowskim i przynosiło mi to dużą satys-

fakcję, że mogłam pomagać innym. Dlatego  

w tym roku postanowiłam wystartować w wybo-

rach, poczułam jakąś powinność i chęć, by dalej 

wchodzić w skład Samorządu Uczniowskiego. 

J.K.: Jak sądzisz, dlaczego to właśnie Ciebie 

wybrano? 

A.K.: Myślę, że wygrałam dzięki dobrze przepro-

wadzonej kampanii i wsparciu przyjaciół. Przygo-

towałam kampanię wyborczą wraz z Oskarem 

Klęczarem, z którym świetnie się dogaduję. 

Szczerze, nie miałam pojęcia i nawet przez myśl 

mi nie przeszło, że zostanę przewodniczącą.  

J.K.: Czy według Ciebie ta funkcja jest ważna  

i dlaczego tak uważasz? Jakie są twoje obo-

wiązki?     A.K.: Funkcja, jaką obecnie pełnię jest 

ważna i przede wszystkim bardzo odpowiedzialna. 

Wymaga ode mnie naprawdę dobrej organizacji, 

muszę zadbać o to, aby w naszej szkole coś się 

działo, dbać o jej dobre imię i reprezentować 

wszystkich uczniów. Zawsze chciałam, by rzeczy, 

o które proszą uczniowie się spełniały, choć nie 

zawsze się to udaje.  

J.K.: Jak zareagowałaś na ogłoszenie wyników? 

A.K.: Byłam w bardzo dużym szoku. Nie wierzy-

łam, że wygrałam. Jestem pozytywnie zaskoczona, 

że tak wielu uczniów oddało na mnie głos, mimo 

tego, że mnie nie znali. Cieszę się, że tak wiele 

osób mi zaufało i powierzyło mi w znacznej części 

losy naszej szkoły. 

J.K: Co zamierzasz zmienić w szkole? Czy 

masz już jakieś konkretny plany działania  

na  najbliższy semestr szkolny? 

 

 

A.K: Mamy kilka pomysłów, jednakże, dopóki nie 

będziemy pewni, że będą mogły zostać zrealizo-

wane, pozostaną tajemnicą. Należy pamiętać,  

że Samorząd Uczniowski działa na zasadzie jed-

nostki, całej grupy osób. Każdy ma swoje pomysły 

i próbuje je forsować, a nawet jeśli uda się namó-

wić wszystkich do działania w tym samym celu  

to bardzo trudno pogodzić jest różne wizje. 

 

Jakub Kudłak 

Amelia Kasperek 
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Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej 

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pomyślności i samych pięknych dni w życiu. 

Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze 

 i byście zawsze czuły się doceniane. 

 

W dniu Waszego święta Samorząd Uczniowski chce 

powiedzieć, że jesteście dla nas  najdroższe 

 pod niebem! 
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Tyle się o tym mówi ostatnimi czasy, dlatego podejmujemy 

ten temat, bo nie można przejść obok tego obojętnie… 

Redakcja 

agresja,  nienawiść,  warcholstwo, bezprawie, najście, wichrzycielstwo, 

przemoc, wrogość, nawała, nagonka, napad, złość, furia, gniew, natarcie, ofensywa, 

napaść, inwazja, przestępczość, oburzenie, szarża, rozwydrzenie, najazd, wtargnięcie, 

atak, szturm, pieniactwo, wściekłość, ...   
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AGRESJA TO PROBLEM 

25 stycznia 2019 r. zorganizowany został  

„MARSZ PRZECIWKO PRZEMOCY”. Przeszli-

śmy chodnikami miasta, z transparentami promu-

jącymi akcję. W marszu uczestniczyli uczniowie 

oraz nauczyciele szkoły, którzy poprzez akcję wy-

razili swój  protest przeciwko mowie nienawiści  

i przemocy.  

 Marsz poprzedziły zajęcia z wycho-

wawcami we wszystkich klasach z zakresu tole-

rancji, akceptacji, przeciwdziałania przemocy, mo-

wie nienawiści oraz zachowaniom ekstremistycz-

nym. Podczas zajęć z uczniami wychowawcy ko-

rzystali ze scenariuszy  opracowanych w ramach 

projektu „Struggle Against Violent Extremism - 

Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”,  

z programu Erasmus+. 

 

    mgr Małgorzata Limanówka  

MARSZ PRZECIWKO PRZEMOCY  

Agresja jest jednym z największych problemów 

szkolnych. Najczęściej zauważa się ją w szkołach 

ponadgimnazjalnych – może właśnie w tym wie-

ku uczniowie są na nią najbardziej podatni… Mo-

żemy zaobserwować zarówno agresję słowną, jak 

i fizyczną. Przejawia się w postaci gestów, słów. 

Widzimy ją najczęściej u uczniów z pozoru spo-

kojnych, wesołych, bez problemowych – ale to 

tylko pozory. Niektórzy z nich nie potrafią po-

wstrzymać się od wulgaryzmów i czynów, które 

ranią innych. Zdarzają się przypadki, w których to 

właśnie nauczyciel staje się ofiarą agresji, krzyku 

ze strony ucznia, który wyraża w ten sposób swo-

je niezadowolenie. Agresja jest często nieuzasad-

niona, pojawia się z kaprysu. Czasem nawet z nu-

dów, z chęci dokuczenia słabszej osobie, zabły-

śnięcia w klasie. Słyszy się i widzi osoby, które 

poprzez stosowanie agresji psują relacje osobom  

z otoczenia. Niektóre takie sprawy prowadzą do 

prześladowania. Wciągani  są w to inni ucznio-

wie, często przypadkowi, wtedy grono prześla-

dowców się zwiększa. Często wszystko zaczyna 

się od Facebooka, lecz nie zawsze się tam kończy. 

Nauczyciele nie zawsze wierzą uczniom poszko-

dowanym, ponieważ prześladowcy potrafią uda-

wać grzecznych, miłych, kulturalnych, są nawet 

lubiani. Nie zawsze dowody takich spraw są łatwe 

do zdobycia. Niektóre przypadki zdarzają się na-

wet w naszej szkole. To zaczyna się z pozoru bar-

dzo niewinnie. Nieleczona, ignorowana, niezau-

ważana  agresja może doprowadzić do wielu pro-

blemów, nawet wypadków. Każdy człowiek po-

winien reagować na najmniejsze przejawy agresji, 

gdyż pod jej wpływem niektórzy nie potrafią nad 

sobą zapanować a inni sobie z tym poradzić.                                                        

                                                                                            

Julia Konsik i Alicja Nizio  
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Wisława Szymborska 

NIENAWIŚĆ 
 

Spójrzcie, jak wciąż sprawna, 

Jak dobrze się trzyma 

w naszym stuleciu nienawiść. 

Jak lekko bierze wysokie przeszkody. 

Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść. 

 

Nie jest jak inne uczucia. 

Starsza i młodsza od nich równocześnie. 

Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do ży-
cia. 

Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. 

 

Religia nie religia - 

byle przyklęknąć na starcie. 

Ojczyzna nie ojczyzna - 

byle się zerwać do biegu. 

Niezła i sprawiedliwość na początek. 

Potem już pędzi sama. 

Nienawiść. Nienawiść. 

Twarz jej wykrzywia grymas 

ekstazy miłosnej. 

 

Ach, te inne uczucia - 

cherlawe i ślamazarne. 

Od kiedy to braterstwo 

może liczyć na tłumy? 

Współczucie czy kiedykolwiek 

pierwsze dobiło do mety? 

Porywa tylko ona, która swoje wie. 

 

 

 

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita. 

Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni. 

Ile stronic historii ponumerowała. 

Ila dywanów z ludzi porozpościerała 

na ilu placach, stadionach. 

 

Nie okłamujmy się: 

potrafi tworzyć piętno. 

Wspaniałe są jej łuny czarną nocą. 

Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. 

Trudno odmówić patosu ruinom 

i rubasznego humoru 

krzepko sterczącej nad nimi kolumnie. 

 

Jest mistrzynią kontrastu 

między łoskotem a ciszą, 

między czerwoną krwią a białym śniegiem. 

A nade wszystko nigdy jej nie nudzi 

motyw schludnego oprawcy 

nad splugawioną ofiarą. 

 

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. 

Jeżeli musi poczekać, poczeka. 

Mówią, że ślepa. Ślepa? 

Ma bystre oczy snajpera 

i śmiało patrzy w przyszłość 

- ona jedna. 
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Żyj i pozwól żyć innym 

Człowiek XXI wieku nieustannie spotyka 

się ze zjawiskiem nietolerancji, wykluczenia czy 

dyskryminacji. Trudno jest dzisiaj uniknąć opinii 

ze strony innych. Komentarze te nie zawsze są po-

zytywne i miłe. Często takie, nawet nieumyślne 

działania sprowadzają się do jednego – nienawiści. 

I chociaż  nie dotyka to każdego i nie wszyscy na 

szczęście tego doświadczyli, to i tak  nienawiść do 

drugiego człowieka jest ogromnym problemem 

współczesnego świata, utrudniającym porozumie-

nie i zrozumienie. Nienawiść wobec innych może 

prowadzić do rasizmu i dyskryminacji rasowej. 

         Już od najmłodszych lat warto i należy  

podjąć próbę przeciwdziałania i walki z zachowa-

niami rasistowskimi u dzieci. Często zdarza się, że 

rodzice przekazują swoim pociechom błędne po-

glądy na temat innych osób, nie zdając sobie spra-

wy z tego, że może to rozbudzić impuls, który 

przerodzi się kiedyś w jakieś działanie agresywne, 

nieprzewidywalne, niebezpieczne. Zbędny komen-

tarz w stylu: czarnuch, brudas - podczas oglądania 

filmu jako wyrażenie emocji, może zostać zapa-

miętany przez dziecko i utrwalony w jego pamię-

ci. A słowa takie są nacechowane same w sobie  

i wzbudzają bardzo negatywne emocje.  

Sama pamiętam sytuację z dzieciństwa, 

kiedy dostałam lalkę - murzynkę i nie byłam z te-

go faktu zadowolona, bo ona nie pasowała do mo-

jej kolekcji, była inna, po prostu inna. Miałam te-

dy może pięć lat. 

         Dużą możliwość do podjęcia działań 

w kierunku uczenia tolerancji ma szkoła. Instytu-

cja ta powinna wprowadzić zajęcia, na których 

poruszany będzie problem dyskryminacji, nietole-

rancji i ksenofobii. Konieczne jest tłumaczenie 

dzieciom na czym one polegają i jakie mogą mieć 

skutki. Myślę, że nieświadomość społeczna jest 

często przyczyną agresji i przemocy wobec inno-

ści drugiego człowieka. Odwołam się do własnych 

doświadczeń, otóż miałam okazję oglądać angiel-

skie książeczki dla małych dzieci. Zdziwiłam się 

bardzo, bo natrafiłam tam na obrazki pokazujące 

życie bohaterów różnych ras. Były to typowe sytu-

acje z życia wzięte, zabawy w przedszkolu, na pla-

cu zabaw. U nas pozostaje nam tylko Murzynek 

Bambo… i chociaż tyle i tematy o rasach na geo-

grafii. 

         I jeszcze wszechobecna znieczulica społecz-

na, pozostawiająca bez echa wszelkiego rodzaju 

przejawy rasizmu. Nie reagując,  zgadzamy się na 

rozpowszechnianie go. To, że deklarujemy się nie 

być rasistami, powinno zobowiązywać nas do rea-

gowania dezaprobatą na różne dowcipy np. o Ży-

dach, Murzynach, dokuczliwe wierszyki i bezpod-

stawne uprzedzenia do różnych nacji. Czasem po 

prostu chcemy być śmieszni, co tam czyjeś uczu-

cia. Taka przekorna chęć zabłyśnięcia w towarzy-

stwie. 

Przejawy rasizmu powinny być poważniej 

traktowane przez prawo. Żaden z przypadków 

jawnej dyskryminacji nie może być lekceważony. 

Należy poważnie potraktować zakaz rozpo-

wszechniania czasopism i treści nazistowskich 

oraz rasistowskich. W prawdzie w Polsce ustawa  

o zakazie funkcjonuje, jednak tylko na papierze. 

W świetle prawa wszyscy ludzie są równi i należy 

 o tym pamiętać w kontaktach międzyludzkich. 
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KONFERENCJA "RAZEM BEZPIECZNIEJ". Konkurs 
„Tolerancja – jestem na TAK!”  

W ostatnich latach często spotykana jest 

tzw. Islamofobia czyli wroga postawa wobec reli-

gii i kultury islamu. Jest to przejaw rasizmu skie-

rowany do wszystkich muzułmanów a nie tylko do 

grupy fanatyków religijnych głoszących dżihad, 

czyli zbrojne nawracanie niewiernych. Doprowa-

dzili oni do zabójstw wielu wyznawców innych 

religii, co spowodowało niechęć do wszystkich 

islamistów. Islam jest religią podobną do chrześci-

jaństwa, jednak poprzez zbyt dosłowne interpreto-

wanie nakazu obrony religii zyskał miano bezli-

tosnej. Nie możemy jednak zapomnieć o nauce 

Jezusa , że trzeba miłować nieprzyjaciół i o tym , 

że nie każdy muzułmanin jest dżihadystą. Wiem, 

że to trudne.   

         Na świecie rasizmu jest zbyt wiele. Przyjmu-

je on różne formy. Należy mówić o nim głośno, 

trzeba wciąż szukać rozwiązań, bo jest to pewnego 

rodzaju konflikt, a konflikty zazwyczaj kończą się 

źle, jeżeli im się w porę nie zaradzi Uczmy się żyć 

koło siebie. Żyjmy i pozwólmy żyć innym! 

Nikola Michałek 

 

 W czwartek 20 grudnia 2018 r. w auli Wyż-

szej Szkoły Humanistycznej TWP  

w Szczecinie odbyła się konferencja pod hasłem 

"Podsumowanie projektów Razem Bezpieczniej", 

podczas której zostały zaprezentowane wyniki 

działań przeprowadzonych w ramach projektu 

oraz uroczyste wręczenie nagród w konkursie 

„Tolerancja – jestem na TAK!” 

 Konferencja rozpoczęła się od powitania 

wszystkich przybyłych gości przez Rektora Wyż-

szej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr 

Waldemara Urbanika oraz Komendanta Woje-

wódzkiej Policji w Szczecinie nadinspektora Jacka 

Cegieły. W pierwszej części konferencji nastąpiło 

omówienie oraz prezentacja poszczególnych dzia-

łań i badań  realizowanych w ramach projektu. 

Podinspektor Marzena Maćkowiak-Pluta  

z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 

ogłosiła wyniki plebiscytu "Twój dzielnicowy". 

Następnie pani dr Barbara Popiel, Dziekan Wy-

działu Nauk stosowanych WSH TWP w Szczeci-

nie zaprezentowała i omówiła wszystkie podjęte 

działania w ramach realizacji projektu "Młodzi 

bezpieczni: NIE dla patologii, TAK dla bezpie-

czeństwa nieletnich  w województwie zachodnio-

pomorskim" oraz zaprezentowała wyniki badań 

społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależ-

nieniom wśród młodzieży szkolnej oraz zachowań  

i stosunku mieszkańców regionu do przedstawicie-

li mniejszości narodowych, etnicznych  religij-

nych. 
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 Kolejnym bardzo ważnym punktem konfe-

rencji było podsumowanie konkursu plastyczno-

multimedialnego „Tolerancja –jestem na TAK!” 

organizowanego przez  Towarzystwo Wiedzy Po-

wszechnej w Szczecinie wraz z partnerami  w ra-

mach projektu "Edukacja dla dialogu międzykul-

turowego w województwie zachodniopomor-

skim”, który został dofinansowany w 2018 roku  

z rządowego „Programu ograniczania przestępczo-

ści i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecz-

niej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” 

koordynowanego przez Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji. Konkurs został skie-

rowany do uczniów szkół podstawowych i śred-

nich województwa zachodniopomorskiego. Zada-

nie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy 

w postaci materiału filmowego lub pracy plastycz-

nej na temat szacunku i tolerancji dla innych osób, 

bez względu na ich pochodzenie, rasę, kolor skó-

ry, religię, poglądy czy status społeczny. 

Komisja konkursowa wręczyła nagrody laureatom 

konkursu wśród których znalazła się dwójka 

uczniów naszej szkoły Kaja Nowak z klasy IIb LO 

oraz Gracjan Jasnos z II TI.  

 
 

Kaja Nowak zajęła I miejsce w kategorii praca 
plastyczna za pracę 

 pt. „Różni, ale tacy sami”   
 
 

 
 
 

 

Gracjan Jasnos  zajął II miejsce w kategorii 
film, pt. „Kochaj. Pozwól Kochać”   
                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pani mgr Agnieszka Żyszkiewicz, Dyrektor 
Ośrodka Kształcenia Ustawicznego TWP pogratu-
lowała laureatom, doceniając ogromne zaangażo-
wanie w realizację prac oraz filmów. Wszystkim 
uczestnikom dziękowała za udział w konkursie. 
 
 

mgr Gabriela Lasowska 
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„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania 
bezpiecznych zachowań w sieci” 

 W dniu 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach pro-
gramu    „ Cybernauci”, którego celem  jest pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania  
z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodzi-
ców, opiekunów i nauczycieli, odbyły się zajęcia 
dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia zostały 
przeprowadzone przez wykfalifikowanego trenera. 

  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 
pierwszych liceum ogólnokształcącego. Spotkanie 
dotyczyło cyberbezpieczeństwa. Uczniowie do-
wiedzieli się o zagrożeniach czyhających na nich 
w sieci oraz sposobach zapobiegania tym  zagro-
żeniom.  

 Trener  spotkał się również  z nauczyciela-
mi, zwracając uwagę na pozytywy wykorzystywa-
nia nowoczesnych narzędzi informatycznych 
w procesie nauczania, z jednoczesnym zachowa-
niem bezpieczeństwa przy wyszukiwaniu potrzeb-
nych informacji.  Na zebraniu rodziców odbyły się 
warsztaty dla rodziców dt. bezpieczeństwa w sieci.  

 

 

mgr Krzysztof Janik 

Cyberprzemoc czyli przemoc w Internecie  

 Coraz częściej stanowi zagrożenie dla użyt-

kowników sieci. Pojawiła się na początku XX 

wieku i jej siła nieustannie rośnie. Może dotknąć 

każdego użytkownika Internetu bez względu na 

wiek, wykształcenie, zawód czy posiadane umie-

jętności. 

Czym jest cyberprzemoc? 

Cyberprzemoc - agresja  za pomocą technologii 

informacyjnych – Internetu (portale społeczno-

ściowe), telefonii komórkowej.  Jest to zjawisko 

rozwijające się bardzo szybko, dzięki swojej ano-

nimowości, dostępności mediów, a także błyska-

wicznemu rozprzestrzenianiu się informacji. Nie-

stety Internet daje wiele możliwości, informacje 

raz umieszczone w sieci zazwyczaj są nie do usu-

nięcia, a sprawcę bardzo ciężko zidentyfikować. 

Działania, które są zaliczane  

do cyberprzemocy: 

• wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś  

w Internecie lub przy użyciu telefonu, 

• robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie za 

pomocą filmów bez jego zgody, 

• publikowanie w Internecie lub rozsyłanie 

telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które 

kogoś obrażają lub ośmieszają, 

• podszywanie się pod kogoś, 

• włamywanie się na czyjeś konta (poczta e-

mail, portale społecznościowe). 
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Agresja a narkotyki  

Dlaczego młodzi ludzie stają się oprawcami? 

Niestety,  bardzo często przyczyną  jest brak zain-

teresowania dzieckiem ze strony rodziców, co ro-

bi, czym się zajmuje, jakie ma zainteresowania. 

Dziecko czuje się samotne, opuszczone, rodzice 

zwracają uwagę tylko wtedy, kiedy zrobi coś złe-

go, inaczej nie mają na to „po prostu” czasu, zaw-

sze coś, praca, sprzątanie i inne obowiązki. Dziec-

ko w każdym wieku potrzebuje uwagi i akceptacji 

ze strony rodziców. Oczywiście nie jest to jedyny 

powód, można ich wymieniać i wymieniać m.in.: 

• zbyt duża swoboda, lub zbyt mała - nie wy-

znaczanie dziecku odpowiednich granic, 

• przekraczanie tych granic dla zabawy, aby 

było śmiesznie, 

• brak szacunku dla drugiego człowieka. 

 

 

 

 

 

                        

Materiał zebrał i opracował: 

 Grzegorz Wojciechowski  

Osoby sięgające po substancje odurzające również 

potrafią być agresywne.  Przeważnie przyczyną 

takiego zachowania jest brak danego narkotyku. 

Ludzie uzależnieni od substancji psychoaktyw-

nych , poprzez niedobór  środków, stają się bardzo 

nerwowi, co sprawia, że również bardzo agresyw-

ni. Niektóre substancje po zażyciu wywołują  

u osób agresję. Długofalowe skutki zażywania 

narkotyków obejmują zarówno problemy psy-

chiczne, jak i choroby somatyczne. Konsekwencje 

narkomanii zależą od rodzaju substancji psychoak-

tywnej i czasu jej zażywania. Istotny czynnik to 

również stan zdrowia i predyspozycje osoby zaży-

wającej narkotyki. Do skutków zażywania narko-

tyków zalicza się m.in.: depresję, urojenia, stany 

lękowe, nerwicę, napady drgawkowe, zawał serca, 

uszkodzenia nerek, uszkodzenia wątroby, udar 

mózgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Wiktoria Kamień i Emilka Czeda  
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Co się dzieje… 

    Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, 

ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa  

i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie.  

Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba 

słabsza (ofiara) poddana jest przez dłuższy czas 

negatywnym działaniom osoby lub grupy osób 

silniejszych (sprawcy przemocy). Przemoc może-

my podzielić na fizyczną (np. popychanie, obez-

władnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, 

duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmio-

tami) oraz na psychiczną (np. poniżanie, wyśmie-

wanie, upokarzanie, zawstydzanie, ciągłe krytyko-

wanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów  

z innymi ludźmi oraz stosowanie gróźb). Pamiętaj-

my, że przezywanie czy izolacja może być tak sa-

mo krzywdzące i bolesne dla ludzi jak atak fizycz-

ny. Nie wolno lekceważyć tych form przemocy - 

wszystko bowiem zależy od wrażliwości danego 

człowieka. 

    Prześladowanie i dokuczanie może dotyczyć 

każdego, niezależnie od jego wyglądu, umiejętno-

ści, zdolności czy sprawności fizycznej, a konse-

kwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy 

takich sytuacji. Ofiary przeżywają trudne emocje - 

poczucie poniżenia i upokorzenia, wstyd, lęk, roz-

pacz i smutek. Często zdarza się, że bardzo rzadko 

mówią innym osobom o swoich problemach, cho-

ciażby z obawy pogorszenia sytuacji. U świadków 

może przejawiać się poczucie winy wywołane bra-

kiem reagowania na takie sytuacje, a u sprawców 

przemocy mogą się utrwalać agresywne zachowa-

nia a nawet ich pogłębienie.  

Świata nie da się zmienić, ale zawsze moż-

na zmienić siebie. Reagujmy, gdy wokół nas dzie-

je się krzywda wyrządzona przez drugiego czło-

wieka, a jeśli sami jesteśmy ofiarą to nie bójmy się 

o tym mówić nauczycielom, rówieśnikom czy ro-

dzicom. Nie wolno nam pozostać obojętnymi, któ-

rzy w milczeniu przeglądają się panującemu bez-

prawiu. Pamiętajmy, że to bezkarność jest powo-

dem szerzących się aktów przemocy i agresji, 

więc wszyscy bezwzględnie jesteśmy zobowiązani 

do odpowiedzialności za własne czyny. Agresję  

i przemoc należy niszczyć, bo nie przynoszą nic 

dobrego a ich owocami są same straty.  

Majka Zielinkiewicz 
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Jedno z najbardziej rozpowszechnionych wyobra-

żeń na temat Sherlocka Holmesa wiąże się z jego 

domniemaną ignorancją w sprawie teorii Koperni-

ka. „A jakie, do diabła, ma on [Układ Słoneczny] 

dla mnie znaczenie!” – wykrzykuje do Watsona  

w „Studium w szkarłacie”. „– Mówisz mi, że krę-

cimy się wokół Słońca. Nawet gdybyśmy się krę-

cili wokół Księżyca, nijak nie miałoby to wpływu 

na mnie ani na moją pracę”. Chwilę po incydencie      

z Kopernikiem Holmes mówi do Watsona: 

„Uważam, że mózg człowieka przypomina nie-

wielkie puste poddasze, które trzeba tak umeblo-

wać, by nam to odpwiadało”. Jeśli się nad tym za-

stanowić, mózg faktycznie jest podobny do podda-

sza lub jakiegokolwiek pomieszczenia, do obu 

przynosimy nieproszone rzeczy jak kurz, śmieszne 

filmiki, niepotrzebne przedmioty czy choćby ,,35 

prostych livechacków‘’. Oba możemy także wzbo-

gacić: poddasze, w którym znajdowałoby się daj-

my na to łóżko, komputer, bieżnia elektroniczna, 

książka pt. ,,Księga wszystkich dokonań Sherloc-

ka Holmesa ‘’;  i mózg pełen wzorów matema-

tycznych, miłych wspomnień, przydatnej wiedzy, 

dobrych przepisów, byłby cenniejszy, lepszy  

i przydatniejszy. Holmes tłumaczy Watsonowi: 

„Głupiec będzie zbierał wszelkiego rodzaju graty, 

jakie nawiną mu się pod rękę. Wówczas wiedza, 

która mogłaby mu się przydać, zostaje wyparta lub 

w najlepszym przypadku upchnięta gdzieś w kąt 

wraz  z mnóstwem innych rzeczy, tak że dostęp do 

niej później będzie utrudniony. Rozsądny czło-

wiek nad wyraz skrupulatnie wybiera to, co wnosi 

na swoje poddasze, czyli wkłada do swego mó-

zgu”. Jeśli kupilibyśmy sobie np. aparat fotogra-

ficzny i po krótkim czasie odłożylibyśmy na pół-

kę, zapomnielibyśmy jak się go używa,  albo że  

w ogóle istnieje, takie samo zjawisko zachodzi  

w naszym mózgu, wiesz tylko to, co w każdej 

chwili możesz sobie przypomnieć. Dla dobra na-

szego mózgu warto ograniczyć niepotrzebne nam 

informacje, jeśli jesteśmy na przykład  dietetykiem 

lub lekarzem, bądź dążymy do zostania nim, jaki-

kolwiek program paradokumentalny lub cokol-

wiek innego nieprzydatnego tylko utrudni nam 

zdobycie lub użycie wiedzy nam potrzebnej.  

 

Piotr Czarnota 

Źródło: Maria Konikova,  Myśl jak Sherlock  

Holmes  

Mózg jako poddasze: co to jest i co się tam kryje? 


