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Dzień Samorządności
ROZMAWIA: Agata Jędrzejczyk

Rok 2011, numer 69

Dnia siódmego stycznia bieżącego roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
odbył się Dzień Samorządności, który jak co roku był organizowany przez klasy maturalne
w dzień poprzedzający studniówkę. Wywiadu udzieliły uczennice klasy III prowadzące
w tym dniu lekcję.

7. lutego

Dlaczego zdecydowałyście się
udział w „Dniu Samorządności”?
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Co było najtrudniejsze w organizacji
tego dnia?

Jest to przedstudniówkowa tradycja
„Słowaka”, a także w pewnym
stopniu urozmaicenie. Prowadząc
lekcje uczniom młodszych klas
mamy, świetną zabawę, a przede
wszystkim kolejny dzień, który
pozwala nam się odstresować i
przez chwilę zapomnieć o czekającej nas maturze.

Dogadanie się i ustalenie wszystkich
szczegółów między sobą. Każdy miał
inną wizję całej zabawy, ale w końcu
wszystko się udało.

Co jest wyjątkowego w tym dniu?
Po pierwsze jest to dzień maturzysty. Prowadzimy lekcje, przebieramy się… Cała szkoła zmienia się
na kilka godzin w całkowicie inne
miejsce. W zeszłym roku tematem
przewodnim były kontynenty,
a tym razem wybraliśmy filmy.
Oprócz tego tradycyjnie jest rozgrywany mecz siatkówki, gdzie
nauczyciele rywalizują z uczniami.
Ile czasu zajęły wam przygotowania?
Niektórzy uczniowie już od środy
(tj. 5.01) dekorowali szkolne korytarze z racji tego, że czwartek był
dniem wolnym. Jednak ostateczny
wygląd nadaliśmy szkole w sam
Dzień Samorządności.

Czy jest jakaś rzecz, która wam się nie
podoba, którą chciałybyście zmienić?
Szkoda, że nie wszyscy postarali się
o przebrania. Ważne jest to, by jak
najwięcej ludzi czynnie wzięło udział
w tym przedsięwzięciu. Zdarzały się
osoby w mundurkach, a tego chcieliśmy uniknąć. Ten dzień jest jedyny
w ciągu roku i zależało nam na jakiejś
odmianie. Jednak mimo wszystko
jesteśmy zadowoleni i mamy nadzieję, że wszyscy bawili się tak świetnie
jak my. Wysiłek, który włożyliśmy
w przygotowania naprawdę się opłacił. Szczególnie cieszyło nas zaangażowanie nauczycieli, dla których również nie zabrakło atrakcji.
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Akcja „Ciacho”
Każdy uczeń „Słowaka” wie, czym jest akcja „Ciacho”. Już po raz ósmy, dzięki staraniom nauczycieli i uczniów dwóch liceów: naszego i „Curie”, mogliśmy pomóc potrzebującej osobie.
W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla słabo widzącej i niesłyszącej Marty Rochel. Potrzebowała ona
pomocy ze względu na wysokie koszty rehabilitacji i dojazdów na turnusy rehabilitacyjne.
Trzeciego grudnia połączyliśmy nasze siły. Na terenie naszych szkół, w Urzędzie Miasta Chorzów,
ZUS-ie, VIII LO w Katowicach, a także na Wydziale Farmacji w Sosnowcu sprzedawaliśmy ciasta upieczone przez uczniów, ich mamy i babcie. Zorganizowany został także Kiermasz Świąteczny, na którym sprzedawaliśmy własnoręcznie robione kartki i ozdoby.
Łącznie udało się zebrać 7458,50 zł. Podziękowanie wystosowane przez rodziców Marty i nią samą
(które można znaleźć na jednym ze szkolnych korytarzy) przekonuje, że było warto. Teraz pozostaje nam
tylko czekać na kolejną, dziewiątą już akcję „Ciacho”, która, miejmy nadzieję, odbędzie się w grudniu tego
roku.
Dominika Marzec

Islamizacja
Europę zamieszkuje około 20 milionów muzułmanów. Według stacji BBC w samej Francji, która stała
się miejscem zamieszkania największej populacji islamskiej w Europie, żyje około 5 – 6 milionów muzułmanów, co stanowi 8 – 9,6 % ludności tego kraju. W innych państwach Europy Zachodniej (poza Holandią) mniejszości islamskie nie przekraczają 5% populacji. Biorąc pod uwagę sytuację w Niemczech, islamizacja może postępować bardzo szybko. Coraz częściej model rodziny niemieckiej ogranicza się do męża, żony i psa. Jednak
rząd niemiecki, chcąc zwiększyć przyrost naturalny wypłaca gigantyczne becikowe, nawet do 25 000 euro
(w ratach miesięcznych przez rok), podczas gdy w Polsce jest to jedynie 1000 zł. Bardzo wielu Turków korzysta
z tego dofinansowania zakładając rodziny w Niemczech. W wielu krajach zachodnich muzułmanie otrzymują
potężne wynagrodzenia i przywileje dzięki czemu nie muszą pracować.
W Paryżu zrezygnowano z budowy metra według pierwotnych planów, gdyż przewidywały one rozbiórkę jednego z meczetów. To właśnie sprzeciw muzułmanów, którzy uważają ziemię, na której stoi meczet za ziemię świętą, nie pozwolił na zrealizowanie pierwszych planów. W tym samym mieście, każdego piątku, ruch
uliczny jest paraliżowany przez muzułmańskie obrzędy modlitewne. Nielegalnie modlących się muzułmanów
chronią jeszcze bardziej nielegalne firmy ochroniarskie, zaś policja nie reaguje.
Koran (2:256) stwierdza, że "nie ma przymusu w religii". Czy jednak zasada ta jest dziś stosowana?
W czasie świąt Bożego Narodzenia ubiegłego roku wielu ludzi nie powróciło z pasterek do domów. Na porządku dziennym jest mordowanie chrześcijan przez muzułmanów. Nawet niektórzy przywódcy państw nawołują do
walki z chrześcijanami. W samym tylko Sudanie zginęło przeszło 2 miliony osób, kolejne 4 miliony opuściło
swoje domy, z czego około 600 tysięcy opuściło Sudan i szukało schronienia w państwach sąsiednich. Są to
skutki prześladowań, którymi dręczeni są wyznawcy religii innych niż Islam. Są to argumenty przytaczane przez
przeciwników islamizacji. Wiele takich opinii możemy znaleźć w internecie. Wielu z nich traktuje islamizację
jako poważne zagrożenie dla Europy.
Czy jednak grozi nam – Polakom islamizacja? Jeżeli tak, to w odległej przyszłości. W Polsce muzułmanie obecnie stanowią jedynie 0,06% całej populacji. W Europie grupa ta stanowi 5% społeczeństwa. Według
prof. Philipa Jenkinsa, religioznawcy z uniwersytetu Penn State, jeśli obecne tendencje demograficzne nie ulegną zmianie, w 2100 roku wyznawcy islamu będą stanowili 25% ludności Europy.

Wojciech Sontag
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„Czy jestem zwolennikiem, czy przeciwnikiem kary
śmierci?"
„Czy jestem zwolennikiem, czy przeciwnikiem kary śmierci?" pytanie to zadaje sobie zapewne wiele osób. W poniższym tekście postaram
się odpowiedzieć na nie, uwzględniając argumenty
za oraz przeciw. Napiszę także, jakie korzyści
bądź straty ekonomiczne będzie miało wprowadzenie kary śmierci, a także wypowiem się na temat dylematów moralnych które dotyczą osób
związanych z jej wykonywaniem. Mam zamiar
również przytoczyć argumenty historyczne, a także wykazać jaki wpływ ta kara będzie miała na
społeczeństwo. Na początek przytoczę argumenty
społeczne na rzecz kary śmierci.
Uważam, że wraz z wprowadzeniem kary
śmierci wzrośnie poczucie bezpieczeństwa społecznego. Ludzie będą uważali, że są bezpieczniejsi ponieważ najgorsi przestępcy nie będą mieli
okazji uciec bądź w inny sposób opuścić więzienia
i ponownie zagrozić społeczeństwu. Drugim argumentem na rzecz kary śmierci jest zwiększenie
ufności ludzi w wymiar sprawiedliwości, który
stosując karę śmierci będzie ukazywał, że najgorsze zbrodnie są odpowiednio traktowane. Negatywnym skutkiem wprowadzenia owej kary jest jej
nieodwracalność. Co w przypadku osób niesłusznie skazanych mogłoby okazać się prawdziwie
tragiczne. Świadomość tego może podnieść poziom niepokoju w społeczeństwie.
Historia nie ukazuje kary śmierci jako dobrego rozwiązania, ponieważ nie wpłynęła ona na
zmniejszenie się przestępczości w ciągu tych setek
lat gdy była powszechnie stosowana. Mimo to publiczne strącanie ludzi zwiększało morale, ponieważ społeczeństwo wiedziało, że przestępcy nie
pozostają bez kary. Dowodzi to, że o skuteczności
kary decyduje nie jej okrucieństwo a raczej nieuchronność, co przemawia za brakiem konieczności wprowadzenia kary śmierci szczególnie we
współczesnych czasach, w których rozwinięta
technologia pozwala na skuteczniejsze łapanie
przestępców.
Niestety problem kary śmierci mocno zahacza o ludzką moralność, często kształtowaną
przez religię. Chrześcijaństwo współcześnie jest
przeciwne karze śmierci mimo, że zarówno w Sta-

rym jak i Nowym Testamencie można doszukać się
cytatów popierających ją. Jednym z przykładów takiej
wypowiedzi jest cytat Św. Tomasza z Akwinu:
„Człowiek, który dopuszcza się ciężkich wykroczeń,
pozbawia się swojej godności i jest gorszy od bestii.
Takiego człowieka można pozbawić życia." Wprowadzenie kary śmierci ukarze ludziom, które przestępstwa są skrajnie złe i niewybaczalne, znacznie dogłębniej niż religia, ponieważ stanie się ona częścią codziennego życia. Przy omawianiu moralności trzeba
też spojrzeć na ludzi którzy ową karę mają wykonywać bądź skazywać na nią jako, że mogą one zostać
obarczone wyrzutami sumienia z powodu śmierci innej osoby, którą one pośrednio lub bezpośrednio spowodowały. Jak wspomina Umberto Eco w swojej
książce „Podziemni Bogowie": „Ktokolwiek jest za
karą śmierci, musi być gotów wykonać wyrok, jeśli
tak zdecyduje społeczność, w której żyje." Cytat ten
podkreśla jak trudno jest wykonać karę śmierci, zarówno zaznacza jak wielką odpowiedzialnością jest
obarczony ten, który o owej karze zadecyduje.
Trzeba też przytoczyć argumenty gospodarcze. Ludzie skazywani na dożywocie są utrzymywani
z pracy innych obywateli, co zwiększa niezadowolenie społeczeństwa z finansowej polityki państwa. Jeśli
by jednak skazani pracowali na rzecz społeczeństwa,
generowali by oni dochód, który pokrywał by ich
utrzymanie, a również zasilał skarb państwa. Można
przypuszczać, że kara śmierci obniży poziom przestępczości, co na pewno wpłynęło by korzystnie na
rozwój gospodarki.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, popieram karę śmierci, gdyż ponowne jej
wprowadzenie mogłoby zmienić na lepsze mentalność
społeczeństwa. Uważam, że oprócz usankcjonowania
kary śmierci powinno się również zrewidować dotkliwość innych kar, ponieważ sądzę, iż niektóre nie są
adekwatne do popełnionej zbrodni. Moim zdaniem
fakt, że kara śmierci towarzyszyła ludziom przez wiele stuleci i funkcjonowała całkiem sprawnie nie powinno się z niej rezygnować. Aczkolwiek uważam, że
skuteczniejszym od wszelkich kar jest lepiej rozwinięty system prewencyjny.
Lars Jarek
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Migracje.
Zagrożenie, czy cykliczne zjawisko?
Migracja to przemieszczanie się ludności.
Polega na zmianie miejsca zamieszkania okresowo bądź na stałe. Czynniki powodujące to zjawisko to na przykład: dążenie do poprawy bytu materialnego, dyskryminacja, klęski żywiołowe,
działania wojenne.
W XIX w. głównym celem migracji były
Stany Zjednoczone, potem Kanada, Australia,
Nowa Zelandia, Brazylia, Argentyna i Wenezuela. Nasilenie się tego fenomenu przypada na
pierwszą dekadę XX w.. Obecnie migracje najczęściej powodowane są dysproporcjami poziomu życia bogatej północy i biednego południa.
Podczas gdy szansę na lepsze życie dostają nieliczni, wielu decyduje się przekroczyć granicę
nielegalnie.

przybyszom, jak i przemytnikom narkotyków.
W Europie Zachodniej wielokulturowość jest zjawiskiem znanym. Jednak pobyt imigrantów często
prowokuje wiele problemów społecznych – znaczna ilość cudzoziemców nie chce się asymilować,
jednocześnie chcąc pobierać zasiłki socjalne.
W związku z czym powstają obszary – skupiska
ludności, w których zazwyczaj panuje duża przestępczość.
Dlatego tak ważna jest rozsądna polityka
migracyjna. Powinny zostać spełnione dwa podstawowe warunki: migracja musi stać się korzystna
dla państwa, a osoby, które postanowiły opuścić
swój rodzinny kraj powinny poczuwać się do zachowywania przynajmniej poprawnych stosunków
z ludnością miejscową, tj. powinny starać się akceptować jej kulturę i ją respektować.

W USA mieszka 11,5 miliona meksykańskich imigrantów. Połowa z nich przebywa tam
nielegalnie. Skłoniło to władze USA do budowy
muru granicznego utrudniającego życie zarówno

Tomasz Kurzeja

Region kultury
2 lutego

Młodzieżowy Klub Filmowy- „Transylwania”

Kinoteatr „Rialto” - Katowice

4 lutego

Polska premiera filmu „Ostatnie tango w Paryżu” (1972r.) wyst.: Marlon Brando

Kino

10 lutego

Koncert urodzinowy Mirka Breguły - zespół
Universe
Wystawa Innowacyjnych Materiałów – Model
IDEAlny (11 luty 2011 - 13 marca 2011)

ChCK

11 lutego
14 lutego

Rondo Sztuki - Katowice

22 lutego

„Hipnoza” wyst.: Beata Ścibakówna, Rafał Królikowski
Młodzieżowy Klub Filmowy „Poważny człowiek”,
reż. E. i J.Coen
„Stanisław Bieniasz. Śląski los” (z udziałem
K. Kutza i promocją książki K. Karwata)
Dyskusyjny Klub Filmowy: Blaszany bębenek

24 lutego

Nienasycenie – przegląd: „Mistyfikacja”

Kino „Panorama” - Chorzów

25 lutego

„Traviata” z udziałem A. Lamperta

ChCK

26 lutego

Nienasycenie – przegląd: „Pollock”

Kino „Panorama” - Chorzów

16 lutego
21 lutego

Teatr Rozrywki
Kinoteatr „Rialto” - Katowice
Teatr Rozrywki
Kino „Panorama” - Chorzów
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