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Życzliwość, radość, do
broć, uśmiech - takie sło
wa królowały wczoraj 
w wielu szkołach w całej 
Polsce. Po raz pierwszy 
obchodziliśmy „Dzień 
szkoły bez przemocy". 

ALINA KONIECZNA 
alina.konieczna@gk24.pl 

W ramach naszego progra
mu społecznego „Szkoła bez 
przemocy" ogłosiliśmy 5 
czerwca Jimem szkoły bez 
przemoc/". Pragnęliśmy, by 
tego dnia udało się zjednoczyć 
szkolne społeczności i wspól
nie wyrazić swój protest wobec 
szkolnej agresji. I udało się. 

- Najbardziej chodzi o to, 
żeby przemoc na dobre ulotni
ła się ze szkoły - powiedziała 
nam Natalia Strugała, uczen
nica piątej klasy z koszaliń
skiej SP18. 

Uczniowie i nauczyciele tej 
szkoły przyszli wczoraj ubra
ni na czerwono. Czerwone 
wstążeczki przypięli sobie 
także do bluzek i uczniowie, 
i nauczyciele Zespołu Szkół 
Publicznych w Bobolicach. -
W ten sposób podkreślamy, 
że identyfikujemy się z ideą 
odcięcia od agresji - podkre
ślały panie pedagog: Monika 
Bartczak i Danuta Karwow
ska. - W bobolickim Zespole 
Szkół, skupiającym podsta
wówkę i gimnazjum, było nie 

tylko radośnie, ale i poważ
nie. Tu odbyła się debata 
„Agresji - stop" z udziałem 
uczniów i nauczycieli, ale tak
że rodziców, przedstawicieli 
policji, czy komisji przeciwal
koholowej. 

Wiele szkół w„Dniu szkoły 
bez przemocy" zorganizowało 
dzień sportu, np. SP 9 i SP 6 
w Koszalinie. W innych -
przygotowano przedstawie
nia, które poruszyły widzów. 
W kołobrzeskim Zespole 
Szkół nr 2 zorganizowano 
happening „Rozprawa prze
ciw przemocy". W SP 10 
w Koszalinie szkolny teatr 
„Pod Lupą" wystawił nagra
dzaną już „Naszą klasę", 
A koszalińskie Gimnajzum nr 
6 pokazało w Domku Kata 
świetny spektakl „Romeo 
i Julia" w wersji angielskiej. 

Uczniowie w Białogardzie 
przemaszerowali w barwnym 
korowodzie ulicami miasta. 
Finał odbył się na placu Wol
ności. Każdy kto chciał, mógł 
zaśpiewać na scenie. Podsu
mowano konkurs na najcie
kawszy transparent pod ha
słem „Stop przemocy". • 

WSPÓŁPRACA MONIKA MAKOŚ, 
JAKUB ROSZKOWSKI 

Uczennice koszalińskiego Gimnazjum nr 6 w spekta
klu „Romeo i Julia". 
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