
Setka dolnośląskich szkół świętowała Dzień Szkoły Bez Przemocy 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 73 wypuścili w niebo czerwone baloniki, symbolizujące przemoc 

Ewelina Oleksy 

Uśmiechy nie schodziły wczo
raj z buź dzieci. Na szkolnych 
boiskach czekało na nie mnó
stwo atrakcji przygotowanych 
specjalnie z okazji pierwszego 
Dnia Szkoły Bez Przemocy. Za
bawą połączyła tych, którzy nie 
przechodzą obojętnie wobec 
agresji w szkołach, na podwór
kach czy szkolnych boiskach. 

- Dzięki tej kampanii dzieci 
wiedzą już jak się zachować, 
gdy dzieje się coś złego. Dobrze, 
że powstało takie święto. Sta
nie się u nas tradycją - powie
działa nam Elżbieta Kuźbik-Bo-
ber, wicedyrektor Szkoły Pod
stawowej nr 50 przy ul. 

Obornickiej we Wrocławiu. 
Tu wszyscy, dzieci i dorośli, zła
pali się za ręce i utworzyli łań
cuch ciągnący się przez korytarz 
na dwóch piętrach. 

SP nr 73 przy ul. Glinianej 
zorganizowała festyn integra
cyjny i zaprosiła zaprzyjaźnione 
przedszkolaki. Pod przygoto
waną sceną celnicy tłumaczyli, 
że pies to nie tylko dobry towa
rzysz, ale i tropiciel złoczyńców. 
Najodważniejsi sprawdzali się 
w konkursie „Śpiewać każdy 
może". Apolicjanci urządzili dla 
wszystkich pokaz jazdy konnej. 

- Zabawa była świetnym pre
tekstem do rozmów o bezpie
czeństwie - wyjaśniała Urszula 
Kopaczek, nauczycielka. 

Kilka minut przedpołudniem 
pod szkołą zrobiło się czerwono. 
Dzieci szykowały się do wy
puszczenia w niebo baloników. 

- Ale * super! Poleciały 
w świat! - cieszył się Kuba 
Skulski z trzeciej klasy. 

- Może znajdę je niedługo 
nad morzem - wtórował mu ro
ześmiany Artur Popowicz. 

Nie zabrakło też popisów 
odważnych rodziców, którzy ra

zem z nauczycielami rozegrali 
mecz przyjaźni w siatkówkę. 

-1 od razu szkoła zrobiła się 
fajniejsza - przyznała Marzena 
Kałuża, mama 10-letniej Nadii. 

Kampania Szkoła Bez Prze
mocy trwa od dwóch lat. Uczula 
dorosłych i dzieci na agresję 
wśród uczniów. Uczy też, jak so
bie z nią radzić. Na Dolnym Ślą
sku w akcji uczestniczy 306 
szkół. 
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POLSKA Gazeta Wrocławska wraz z Fundacją Grupy TP prowadzi program społeczny 

„Szkoła bez przemocy". Na naszych łamach pokazujemy, że z rosnącą 

agresji i przemocy w szkołach można sobie poradzić. 

Czekamy na telefony [ e-maile z opiniami. 

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RP 

partner merytoryczny: Stowarzyszenie Psycrtoprofilaktyki Szkolne) .Spójrz Inaczej" 
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