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 W I T A J C I E !  

Ponad pół miliarda kobiet nie potrafi czytać i pisać, a około 100 milionów 
dzieci nie uczęszcza do szkół. 
 
Ponad miliard ludzi nie ma dostępu do wody pitnej, a dwa razy tyle - do 
środków czystości. 
 
W krajach ubogich połowa kobiet w ciąŜy nie znajduje się pod stałą opieką 
lekarską, a w kaŜdej minucie twojego Ŝycia umiera jedna z nich. 
 
Za kaŜdym razem, kiedy bierzesz wdech, jeden człowiek zakaŜa się wirusem 
HIV i jedno dziecko na świecie umiera na uleczalną chorobę. 
 
Jak zapewne wszyscy wiecie, nasza szkoła uczestniczy w programie Szkoła 
Humanitarna, będącym częścią akcji Edukacja Humanitarna koordynowanej 
przez Polską Akcję Humanitarną. Numer 9 i ½ jest pierwszym numerem 
w całości poświęconym tej tematyce. Przewidujemy jeszcze dwa tego typu 
wydania. Zwieńczeniem akcji w naszej szkole będzie organizowany przez 
uczniów i nauczycieli Dzień Uchodźcy, który odbędzie się 25 października.
Więcej na ten temat – w numerze. 
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Strasznie śmieszne 

Przepis na specjalną herbatę miętową 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
 
Potrzebne będą: 

♦ duŜo świeŜych liści mięty, 
♦ 2-3 łyŜeczki cukru, 
♦ wrzątek, 
♦ szklanka. 

 
Przygotowanie: 
Do szklanki wkładamy 6-7 duŜych liści 
mięty. Wsypujemy 2 lub 3 łyŜeczki 
cukru. Wlewamy wrzątek do wysokości 
¾ szklanki. I gotowe! 

Uwaga! Teraz wszyscy patrzymy w bok, na numer wydania... 9 i ½ to, wbrew temu, do czego was 
przyzwyczailiśmy, Ŝaden strasznie zabawny dowcip, tylko oznaka tego, Ŝe coś się dzieje. I to coś wcale nie jest 
błędem w druku. UwaŜniejsi czytelnicy zapewne pamiętają, Ŝe wspominaliśmy o tym przed wakacjami... 

 

giloszmat 

Ankieteczka  ;P 
 
Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadzona została ankieta na temat 
programu Szkoła Humanitarna i pomocy wolontaryjnej. 
  
Ponad połowa uczniów ma jako takie pojęcie o przeprowadzanym 
w naszej szkole programie, a kolejna ćwierć ankietowanych dobrze 
orientuje się w jego załoŜeniach. Pojawiły się teŜ dosyć zabawne, 
pojedyncze odpowiedzi, iŜ Szkoła Humanitarna kojarzy się nam: 
 
- z wojskiem 
- z biednymi murzynkami 
- z panią pedagog 
- z najnudniejszymi zajęciami, jakie były kiedykolwiek 
przeprowadzane w naszej szkole 
 
Ostatnia odpowiedź sugeruje, Ŝe naleŜałoby opracować nieco 
ciekawszą formułę ich prowadzenia. 
 
Połowa ankietowanych stwierdziła, iŜ pomoc wolontariatu jest 
potrzebna takŜe w Polsce. 25% z nas uwaŜa, Ŝe inni bardziej 
potrzebują takowej pomocy. 15% uwaŜa, Ŝe nie jesteśmy krajem 
trzeciego świata i taka pomoc jest nam zbędna. 

 

www.strony_warte_odwiedzenia.pl 
www.developmentgoals.org 
www.un.org/millenniumgoals 
www.un.org.pl 
www.pah.org.pl 
www.pajacyk.org.pl 
www.pomagamy.pl 
 

ankietę przeprowadziła: Anna Maria Nowak 
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Telewizyjne tabu 
 
Media na całym świecie codziennie świadomie rezygnują z informowania o „gorących 
njusach” – najczęściej po prostu dlatego, Ŝe informacje te są najzwyczajniej 
nieprzydatne. O ile nikogo nie interesują zwycięzcy mistrzostw świata w wyścigach 
ślimaków, to zdecydowanie źle dzieje się, gdy media omijają niektóre informacje 
ze względu na to, Ŝe są one niewygodne... 
 
Kiedy Liberia była w stanie wojny domowej, stacje telewizyjne prześcigały się 
w doniesieniach z ‘pola bitwy’. Teraz, kiedy nowy rząd, z jedną w Afryce kobietą-
prezydent, Ellen Johnson-Sirleaf na czele stara się pomóc emigrantom wrócić 
do domów i znaleźć miejsca pracy dla bezrobotnych, nikt nie wykazuje większego 
zainteresowania sprawą. W Kongo odbyły się niedawno wybory, które miały przynieść 
nową nadzieję dla starganego wojną kraju. Skończyło się na kolejnych zamieszkach 
z uŜyciem cięŜkiego sprzętu. Wiele środków masowego przekazu nie poświęciło temu 
ani słowa. Z kolei w Nepalu, w ferworze walki pomiędzy Armią Królewską 
a komunistycznymi partyzantami jako Ŝołnierze i wywiadowcy wykorzystywane 
są dzieci. 
 
śycie ponad 8 milionów Somalijczyków jest zagroŜone z powodu wieloletniej suszy. 
Przeszło 2 miliony z nich jest uzaleŜnionych od dostaw z zewnątrz – ONZ poświęciło 
na ten cel ¾ swoich środków przeznaczonych na pomoc afrykańskiemu wybrzeŜu. 
 
Od ponad 10 lat w Bangladeszu przebywa 20 tysięcy uchodźców z Myanmar, którzy 
nie mogą powrócić do domów ze względu na niestabilną sytuację w ich kraju. Nie jest 
to jedyna taka sytuacja. Prasa chętnie rozpisuje się na temat tego, Ŝe liczba uchodźców 
drastycznie zmniejszyła się, ale nie wspomina o tym, Ŝe na powrót do rodziny czeka się 
coraz dłuŜej... 
 
Zeszłoroczne trzęsienie ziemi we wschodniej Azji pochłonęło wiele istnień ludzkich. 
Nawet drugie tyle mogło zginąć, gdyby obywatele innych krajów nie zainteresowali się 
brakiem dachu nad głową, Ŝywności, oraz licznymi chorobami, które dotknęły 
mieszkańców tamtych regionów. Międzynarodowa współpraca wielu organizacji 
umoŜliwiła znaczące ograniczenie śmiertelności oraz zaopatrzenie mieszkańców
w  poŜywienie na poziomie sprzed katastrofy. Olbrzymi sukces został właściwie 
zupełnie przemilczany przez światowe media... 
 
Jak widać więc, nie mówi się nie tylko o tym, co jest bardzo złe. Podobnie dzieje się, 
kiedy raz na jakiś czas uda się zrobić coś naprawdę dobrze i z pozytywnym skutkiem –
taka informacja najprawdopodobniej po prostu się nie sprzeda... 
 

Stanisław Konował

na podstawie: „Pomagamy”

Polecamy ksiąŜki na weekend 

majowy 
 
• Ustawa o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie 
• Opowieść Kathleen. RóŜowe 

Anioły. 
• Afrykanka 

;Krótki kurs interpunkcji, cz. IV 

średnik 

 
 
"Uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie 
wartości humanitarnych" 
 
Polska Akcja Humanitarna jest to organizacja poŜytku publicznego załoŜona w 1994 roku 
przez Janinę Ohojską.  Jej działalność opiera się na przeprowadzaniu akcji charytatywnych 
mających na celu pomaganie potrzebującym. Wolontariusze PAH-u  jeŜdŜą na misje 
do krajów dotkniętych wojnami, chorobami czy głodem takich jak Afganistan, Czeczenia czy 
Irak. Poza tym organizacja prowadzi intensywną działalność w Polsce. Do najwaŜniejszych 
przedsięwzięć naleŜą akcje: Pomoc Uchodźcom, Pomoc Repatriantom, Edukacja 
Humanitarna, Kampania Wodna (zbieranie funduszy na budowę studni z wodą pitną 
w Afryce)  i Program Pajacyk (polega na doŜywianiu dzieci w szkołach i świetlicach, 
zwłaszcza na terenach o wysokim bezrobociu, gdzie rodziny często pozostają bez środków 
do Ŝycia). 
 

Paulina Soból

SENTENCJE TYGODNIA 

 

ZROBISZ – PRZEśYJESZ 
NIE ZROBISZ – ZGINIESZ 

WYBÓR NALEśY DO CIEBIE! 

I TERAZ PRZEJMUJECIE PAŁECZKĘ 
 

 

 
 

 Flaga ONZ 

JANINA OCHOJSKA (ur. 1953)
Znana działaczka społeczna. 
W 1989 roku załoŜyła w Polsce 
oddział fundacji Equi Libre, 
zajmującej się pomocą 
humanitarną dla osób 
potrzebujących. Z Inicjatywy 
Ochojskiej powstała Polska Akcja 
Humanitarna, organizująca m.in. 
konwoje z pomocą do Bośni 
i Czeczenii, czy akcje 
wspomagające dzieci potrzebujące 
w Polsce. W 1993 roku Komisja 
Wspólnot Europejskich przyznała 
jej tytuł Kobiety Europy. 

poland.gov.pl 
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REGULAMIN ZAMIESZCZANIA TEKSTÓW 
1. Tekst powinien być dostarczony w formie elektronicznej, na dyskietce, płycie CD lub drogą mailową. 
2. Tekst nie moŜe być wulgarny, nie moŜe w sposób oczywisty obraŜać innych ludzi oraz musi odpowiadać normom 
dobrego wychowania. 
3. Tekst powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora. Redakcja nie publikuje anonimów. 
4. Jeśli autor nie Ŝyczy sobie publicznego ujawniania personaliów, odpowiednią informację naleŜy umieścić pod 
danymi z punktu 3. 
5. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do nieopublikowania tekstu, korekty tekstu, skrótów oraz wprowadzania 
zmian w treści. 

Numer złoŜyli:  
 
• S. Konował 
• M. Matuszczak 
• E. Zielińska 

Szkoła humanitarna 
 
 Chyba kaŜdy uczeń naszej szkoły słyszał juŜ o tym, Ŝe GiLA 
ubiega się w tym roku o miano Szkoły Humanitarnej. ZaangaŜowaliśmy 
się w ciekawy i bardzo wartościowy projekt Polskiej Akcji Humanitarnej. 
Wspólnymi siłami mamy pokazać, Ŝe nasza szkoła wolna jest 
od nietolerancji i agresji i Ŝe szanujemy innych ludzi. 
 
 Program Szkoła Humanitarna jest ogólnokrajową inicjatywą 
skierowaną do młodych ludzi, aby mogli aktywnie uczestniczyć 
w kształtowaniu swojego otoczenia. Szkoła  zaangaŜowana w projekt 
powinna, poprzez współpracę uczniów z nauczycielami, wykonać szereg 
zadań ułatwiających poznanie problemów współczesnego świata 
i poznanie odpowiedzi na waŜne pytania dotyczące humanitaryzmu 
i społeczeństwa obywatelskiego. Poza tym, uczniowie mają szansę poznać 
rolę praw człowieka w naszym Ŝyciu, walczyć z uprzedzeniami wobec 
innych,  a takŜe podyskutować o kwestiach waŜnych, choć tak rzadko 
poruszanych w mediach.  
 
 W związku z projektem nasza szkoła planuje róŜne akcje 
uświadamiające (np, pod koniec października odbędzie się szkolny Dzień 
Uchodźcy), chce takŜe, by w wykonywaniu zadań uczestniczyło 
jak najwięcej uczniów. Poza tym o zagadnieniach dotyczących 
humanitaryzmu będziemy w tym roku rozmawiać na lekcjach takich jak 
WoS czy geografia.  
 
 Na koniec pragniemy dodać, Ŝe Głos GiLA takŜe aktywnie 
uczestniczy w programie. JuŜ wkrótce ukaŜą się numery poświęcone 
problemom uchodźctwa i praw człowieka. 
 

Paulina Soból

Konkurs na logo dnia uchodźcyKonkurs na logo dnia uchodźcyKonkurs na logo dnia uchodźcyKonkurs na logo dnia uchodźcy    
 
Organizatorzy Dnia Uchodźcy ogłaszają konkurs  
na logo imprezy. 
 
Regulamin 

1. Praca moŜe być wykonana ręcznie (dowolną 
techniką) lub za pomocą komputera. 

2. Praca powinna być dostarczona w formacie A4. 
3. Logo musi być samodzielnym pomysłem i 

pracą twórcy. 
4. Logo musi mieć prostą i czytelną formę. 
5. KaŜda praca musi zawierać hasło „Uchodźca = 

wróg?” lub podobne, nawiązujące do tematyki 
imprezy. 

6. Zakwalifikowane projekty zostaną 
przedstawione w gazetce szkolnej. 

7. Wybór zwycięskiej pracy dokonany będzie 
poprzez głosowanie uczniów i nauczycieli. 

8. Prace naleŜy składać na ręce dyr. Arkadiusza 
Stańczyka w terminie do 15 października. 

 

ONZ jest najpotęŜniejszą organizacją 
międzynarodową o ogólnoświatowym zasięgu. 
NaleŜy do niej ponad 190 państw (w tym 
Polska), które na szczycie w Nowym Jorku 
w 2000 r. zobowiązały się podjąć starania 
dąŜące do osiągnięcia w ciągu kolejnych 15 lat 
(czyli do 2015 r.) Ośmiu Milenijnych Celów 
Rozwoju, głównie o charakterze 
humanitarnym, ekonomicznym i społecznym. 

1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód – 
zmniejszyć o 50% liczbę osób objętych tymi 
problemami 

2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie 
podstawowym 

3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet 
– zrównać dostępność kolejnych szczebli 
edukacyjnych dla kobiet i męŜczyzn 

4. Ograniczyć umieralność dzieci – o 66,6% wśród 
dzieci do 5 roku Ŝycia  

5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami – 
zmniejszyć umieralność w trakcie ciąŜy i porodu 
o 66,6% 

6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, 
malarii i innych chorób zakaźnych 

7. Zapewnić ochronę środowiska naturalnego – 
m.in. o 50% zmniejszyć liczbę ludzi bez stałego 
dostępu do wody pitnej i przeciwdziałać 
zuboŜeniu zasobów środowiska naturalnego 

8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie  
na rzecz rozwoju – m.in. utworzyć 
międzynarodowy system współpracy, wymiany 
idei i dóbr materialnych 

Joanna Zakrzewska

CCCCHARYTATYWNAHARYTATYWNAHARYTATYWNAHARYTATYWNA        LEMONIADALEMONIADALEMONIADALEMONIADA    
 

W drodze do szkoły prawdopodobnie mijasz kontener Caritasu 
lub PCK. Być moŜe czasem wrzucasz do niego reklamówkę 
z niepotrzebną Ci juŜ odzieŜą. Kiedy jednak strych juŜ pusty, zastanawiasz 
się, jak mógłbyś zrobić coś więcej. Raczej niewykonalne (a przede 
wszystkim nonsensowne) byłoby postawienie takiego kontenera w holu 
szkoły, nie oznacza to jednak, Ŝe nie moŜna zrobić czegoś dla innych. 

Są róŜne sposoby pomocy potrzebującym. Jednym z nich jest 
zbiórka odzieŜy, ksiąŜek, zabawek itd. Kolejny to przekazanie środków 
finansowych. MoŜna je zdobyć np. poprzez organizację róŜnych akcji czy 
imprez. Wachlarz moŜliwości jest duŜy – wszystko zaleŜy 
od pomysłowości organizatorów. MoŜna sprzedawać ciastka 
na przerwach, licytować dzieła uzdolnionych plastycznie uczniów 
lub zorganizować przedstawienie czy bal karnawałowy. Jeszcze szerszy 
jest wybór instytucji, osób, którym moŜna pomóc. 

Od jakiegoś czasu uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Deptuły 
i p. Grzelak organizują zbiórki darów dla toruńskiego hospicjum 
„Nadzieja”. Dzięki temu Ŝycie codzienne kilkudziesięciu naszych 
rówieśników stało się trochę przyjemniejsze. MoŜe jesteśmy w stanie 
zrobić coś jeszcze? 

 
Redaktorzy czekają na Wasze opinie i pomysły ;) 

Ewa Zielińska
 


