W tym roku szkolnym „Sobiech” po raz pierwszy dołączył do
międzynarodowej

kampanii

19

dni

przeciwko

przemocy

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, prowadzonej przez Fundację po
DRUGIE.
Działania rozpoczęły się 5 listopada akcją przypięcia przez wszystkich
chętnych pomarańczowych wstążeczek, które są symbolem kampanii.
Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają
ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej. Przypięcie wstążeczki było
jednocześnie deklaracją, że w tych dniach podejmiemy takie działania i zachowania, aby
zminimalizować przemoc we wszystkich jej formach.
Podczas tych dni w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego przeprowadzono
11 spotkań warsztatowych z młodzieżą „PrzeMOC - PoMOC”. Na szkolnych korytarzach,
w toaletach, a nawet w windzie rozwieszone zostały plakaty z informacjami, jakie zachowania
są formą przemocy i co można zrobić, aby im zapobiegać. Plakaty zostały umieszczone
również w internacie szkolnym.
W ramach kampanii na lekcjach języka angielskiego w grupach 3A4 i 3A2 pani
A. Sarbiewska prowadziła konwersację na temat przemocy wobec

dziewcząt i kobiet,

wykorzystując film „ Dr. Tererai Treut: A Box Full of Dreams”. Natomiast grupy A0, 2A1,
3A0 wraz z panią Teresą Sanford oglądały materiał filmowy związany z przemocą
emocjonalną w świecie zdominowanym przez media społecznościowe. Po obejrzeniu materiału
grupy żywo dyskutowały nad poruszanymi kwestiami, wyciągając wnioski, którymi mogą się
podzielić ze swoimi znajomymi, szerząc tym samym postawę tolerancji i aktywnego działania
przeciwko przemocy.
Ponadto powstała informacyjna gazetka ścienna, ogłoszono konkurs plastyczny dla klas
III gimnazjum i I liceum, na który wpłynęły prace odznaczające się wysokim poziomem
artystycznym i merytorycznym. Pierwsze miejcie w kategorii gimnazjum otrzymała praca
Natalii Małż z kl. III SA. Natomiast w kategorii liceum pierwsze miejsca ex aeuqo otrzymały
Alicja Olszewska z kl. I E i Karolina Talarek z kl. I A. Drugie miejsce w kategorii liceum
zajęła praca Weroniki Szydlik z kl. I B , a trzecie Magdaleny Zaborowskiej z kl. I A.
Radiowęzeł szkolny codziennie nadawał muzykę z przesłaniem, przekazywał hasło dnia
a także na bieżąco informował o działaniach prowadzonych w ramach kampanii. Na szkolnym
Facebooku udostępniane były informacje i zdjęcia z działań. Na zakończenie akcji
zorganizowany został happening „Sobiech przeciwko przemocy”. Uczniowie i pracownicy
szkoły ustawili się na boisku z pomarańczowymi balonami tworząc kształt wstążeczki,
symbolu kampanii.

Tegoroczne działania zostały zaproponowane przez Zespół Wychowawczy. Nie
mogłyby się udać bez współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, samorządem
uczniowskim, wychowawcami i uczniami.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznych przedsięwzięciach. Mamy
nadzieję, że wiedza i doświadczenia przyczynią się do wyższej świadomości społecznej oraz
przypomną o prawach, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności, czyli wartościach,
które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
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