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11 LISTOPADA
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

oraz zasłużone dla
naszego regionu osoby.
Uczniowie z Zespołu Szkół
Ogólnokształcą- cych
Specjalnych nr 7
przeprowadzili akcję
"Marcelinki", której celem
była zbiórka pieniędzy na
rzecz ciężko chorych
dzieci. Uczniowie
sprzedawali słodkie
figurki, które wcześniej
samodzielnie wykonali. Na
uroczystości obecna była
oczywiście redakcja 

"Szaferówki", która
wnikliwie przyglądała się
obchodom, fotogra-
fowała i rozmawiała z
uczestnikami.
O rozmowę na temat tego
wyjątkowego święta
poprosiliśmy pana
Andrzeja Nowakowskiego.
Oto ona:
Dzień Niepodległości ma
szczególny charakter w
kalendarzu świąt polskich,
bowiem 11 listopada 1918
roku po 123 latach Polska
powró- ciła na mapę
Europy.

Dziś - po 98 latach - ciągle
pamiętamy i cieszymy się
z odzyskanej wolności,
staramy się być też
patriotami na co dzień.
Jako redakcja
"Szaferówki" przybyliśmy
tu dziś, Panie Prezydencie,
by wyrazić nasze uczucia
patriotyczne i wspólnie 
z mieszkańcami naszego
miasta uczcić to
szczególne wydarzenie.

Jak określiłby Pan cel
dzisiejszej uroczystości ?
     Celem dzisiejszej
uroczystości jest przede
wszystkim wspólne,
radosne świętowanie,
bo 11 listopada to wesołe
święto, to wielkie szczęście
z faktu, że odzyskaliśmy po
123 latach niewoli
niepodległość, którą
cieszymy się z przerwami
od 98 lat. 

    Dnia 11 listopada 2016
roku w naszym mieście
odbyły się oficjalne
obchody Dnia
Niepodległości.
Uroczystość ta rozpoczęła
się złożeniem kwiatów
przed pomnikami
Marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz
Władysława
Broniewskiego.

O godz 10.00 w Bazylice
Katedralnej odbyła się
msza święta w intencji
ojczyzny. Następnie
obchody przeniosły się na
Plac Narutowicza, gdzie
nastąpiło uroczyste
podniesienie flagi na
maszt, wystąpienie
Prezydenta Miasta Płocka,
złożenie kwiatów przez
delegacje, wystrzały

na wiwat oraz defilada
pododdziałów. O 12.00  p.
prezydent Andrzej
Nowakowski powitał
przybyłych na Stary Rynek
płocczan, a dzieci z SP nr
5 odśpiewały piękne pieśni
patriotyczne. Niewątpliwą
atrakcją uroczystości była
degustacja rosołu z
gęsiny, którym częstował
sam pan Nowakowski

Warto podkreślić to, że
kolejne pokolenia
płocczan mogą cieszyć
się wolnością.
     Czy w naszym
mieście zaplanowane
są jeszcze inne
uroczystości
rocznicowe ?
 (c.d.str.3)

WYWIAD Z P. ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM
PREZYDENTEM MIASTA PŁOCKA

fot.Wiktoria Ziółkowska

fot.Klaudia Luśniewska
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SKŁAD REDAKCJI

KĄCIK "NAJ..."
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Wiktoria Filińska,
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Opieka nad 
zespołem 

redakcyjnym:
pani Magdalena

Michalska

     
     
     Nadszedł listopad. Liście
pospadały już z drzew, wszędzie
widać barwy jesieni. Na dworze czuć
już lekki mrozek, jednak taka pogoda
jest idealna na długie spacery,
podczas których możemy przyglądać
się z bliska złotej polskiej jesieni.
     Ten czas, kiedy dzień jest coraz
krótszy, siedzimy w domu i doskwiera
nam nuda, jest idealny, by
wykorzystać go na czytanie naszego
pisma. Zachęcamy więc Was do
lektury "Szaferówki", w której
znajdziecie ciekawe i niezmiernie
interesujące artykuły, które umilą
Wam każdą wolną chwilę.

Redaktor naczelna, 
Klaudia Luśniewska.

1.Najbardziej patriotyczna polska piosenka:
Najbardziej patriotyczną polską piosenką  jest pieśń "Białe róże” znana także
pod tytułem "Rozkwitały pąki białych róż". Powstała około 1918 roku,
skomponowana przez Mieczysława Kozar-Słobódzkiego ze słowami
Kazimierza Wroczyńskiego, Jana Lankau i innych, anonimowych autorów.

2.Najpopularniejszy festiwal w Polsce:
Najpopularniejszym festiwalem w Polsce jest sierpniowy festiwal 
w Sopocie.

3.Najbardziej znana polska artystka estradowa:
Najpopularniejszą polską artystką estradową jest Maryla Rodowicz.

4.Najlepszy polski współczesny piłkarz:
Najlepszym współczesnym polskim piłkarzem jest Robert Lewandowski.

5.Najbardziej znany polski poeta:
Najbardziej znanym polskim poetą jest Adam Mickiewicz.

6.Najpopularniejsze polskie potrawy:
Najpopularniejsze polskie potrawy to: bigos, rosół,kotlet schabowy, pierogi.

Nasza redakcja :)

1. Obchody Dnia Niepodległości w naszym mieście 
i wywiad z Prezydentem Miasta Płocka - p. Andrzejem
Nowakowskim - str. 1
2. Skład redakcji, słowo od redakcji, kącik "Naj", 
spis treści - str. 2
3. Wywiad z p. Andrzejem Nowakowskim, ciąg dalszy - str.
3
4. Płockie obchody Dnia Niepodległości - okiem naszego
fotoreportera - str. 4
5. Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości 
w Gimnazjum nr 6 w Płocku - str. 5
6. Sprzątamy bezimienne groby - wspaniała akcja naszych
wolontariuszy - str. 6
7. Selektywna zbiórka odpadów, czyli pamiętamy o idei
profesora Szafera - str. 7
8. Kącik czytelniczy, kącik EKO, sonda,
wiersz Magdaleny Gorczycy "Andrzejkowe wróżki" - str. 8.
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WYWIAD Z PREZYDENTEM PŁOCKA 
PANEM ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM (C.D.)

  Tydzień temu odbył się bieg patriotyczny, biegaliśmy dla
niepodległych już po raz 10. ulicami naszego miasta. Dzisiaj
odbyła się msza w katedrze, pod Grobem Nieznanego
Żołnierza składaliśmy kwiaty i teraz właśnie Dzień Kuchni
Polskiej połączony z wspólnym śpiewaniem pieśni
patriotycznych.
Co roku mieszkańcy naszego miasta tłumnie przybywają 
na Stary Rynek. Czy Pana zdaniem współczesny Polak to
patriota ?
Tak, ale ten patriotyzm ma różne oblicza, bo inny był zupełnie
patriotyzm, miłość do ojczyzny, która wdrażała się w walce o
ojczyznę, a inny dzisiaj, kiedy trzeba dla ojczyzny pracować.
Dawniej, kiedy trzeba było walczyć z innymi krajami o swoją
ojczyznę, ten patriotyzm był bardziej widoczny.
W dzisiejszych czasach, na szczęście, nie musimy
walczyć na froncie, możemy cieszyć się wolnością. Ale
przecież patriotyczne uczucia możemy wyrazić nie tylko
na polu chwały. Jak, Pana zdaniem, młodzi ludzie mogą
dziś zaświadczać o swojej miłości do ojczystego kraju ?
Tak jak już wspomniałem, mogą zaświadczać swoją dobrą
energią, np.podczas kibicowania sportowcom na meczach
reprezentacji. Również w taki dzień jak dzisiaj można pokazać
swój patriotyzm, pokazać, że kocha się Polskę.
Czego życzyłby Pan naszej ojczyźnie, naszemu miastu w
tak pięknym dniu ?
Chciałbym życzyć przede wszystkim tego, żeby się dalej
rozwijała, wykorzystała szansę, jaką np. daje obecność w Unii
Europejskiej, by ten rozwój Polski w czasach pokoju
następował bardzo szybko, byśmy żyli we wspólnym domu,
wzajemnie się szanując. 
Serdecznie dziękujemy Panu za rozmowę i mamy drobny
upominek - majowy numer "Szaferówki", do którego
udzielił nam Pan wywiadu.
Dziękuję serdecznie.

fot.Wiktoria Ziółkowska

fot.Wiktoria Filińska

fot.Wiktoria Ziółkowska
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OBCHODY DNIA 11 LISTOPADA W NASZYM MIEŚCIE 
FOTOREPORTAŻ

Grób Nieznanego Żołnierza Grupy rekonstrukcyjne

Składamy kwiaty p.Andrzej Nowakowski

Rosół z gęsiny Gorący poczęstunek Grupa rekonstrukcyjna

Szkolne sztandary

fot.Klaudia Luśniewska fot.Wiktoria Ziólkowska

fot.Wiktoria Ziółkowska fot.Wiktoria Filińska

fot.p.M.Michalska fot.Wiktoria Ziółkowska fot.p.M.Michalska

fot.Wiktoria Filińska
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"JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA..." 
SPEŁNIJMY SWÓJ PATRIOTYCZNY OBOWIĄZEK

     Dnia 10 listopada 2016 roku w naszym
gimnazjum odbył się apel z okazji Dnia
Niepodległości. Został on przygotowany
przez uczniów z klasy III A oraz panią Elżbietę
Grzelak oraz pana Mateusza Szulborskiego,
który prowadzi szkolny chór. Spektakl
przybliżył sylwetkę Józefa Piłsudskiego i jego
zaangażowanie w ideę wyzwoleńczą. Pieśni
patriotyczne świetnie zaprezentował chór.
     Dzień Niepodległości to bardzo ważne, a
przede wszystkim radosne święto dla
każdego Polaka. W dniu tym przypominamy
sobie o zasługach naszych przodków i
dziękujemy im za wolną Polskę.

Droga do wolności nie była łatwa

Budujemy ojczyznę

Aby Polska była niezwyciężona!

Marszałek pozdrawia Polakówfot.Wiktoria Filińska

fot.Wiktoria Filińska

fot.Wiktoria Filińska

fot.Wiktoria Filińska
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SEGREGUJEMY ODPADY

     Nasza szkoła od lat segreguje odpady.
Wszyscy lubimy spędzać czas w czystym i
miłym otoczeniu, zarówno w domu, jak i poza
nim. Pamiętamy, że z odpadów
uporządkowanych można odłączyć
makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło, co
zmniejsza ilość śmieci wytworzonych na
wysypiskach, a to z kolei ogranicza
konieczność powiększania wysypisk,
zanieczyszczania gruntów.
     Uważamy, że tłumacząc nawet nam,
uczniom w szkole, jak ważne jest
segregowanie śmieci, uczymy się właściwego
postępowania z odpadami, co można na
powrót z nich odzyskać, a co utylizować, aby
nie niszczyć środowiska. 

     Segregując, pamiętajmy też o tym, aby:
zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe
przed wrzuceniem do pojemnika; wyrzucać
butelki bez nakrętek i korków; sprawdzać
znak na opakowaniu, który informuje o tym,
co należy z nim zrobić po wykorzystaniu
zawartości.
     Zbierając selektywnie odpady, przyczynisz
się nie tylko do ograniczenia ilości śmieci
jakie trafiają na składowiska, ale również i do
ograniczenia eksploatacji zasobów
naturalnych. 
     Segregacja odpadów to dłuższe i lepsze
życie naszej planety, to edukacja młodszych
pokoleń i nasze dobre samopoczucie.
     Pamiętajmy, by śmieci segregować i
przyrodę szanować!Zbieramy makulaturę

Selektywna zbiórka odpadów

fot.Klaudia Luśniewska

fot.Wiktoria Filińska
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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - NASI WOLONTARIUSZE SPRZĄTAJĄ
BEZIMIENNE GROBY

Płomyczki pamięci

Bezimienna mogiłaDobro jest w nas

     Wszystkich Świętych to szczególny dzień
w roku, to moment, w którym możemy w ciszy
i zadumie wspomnieć naszych bliskich oraz
osoby, które znaliśmy, które zasłużyły się dla
naszego kraju, czy wniosły coś szczególnego
w rozwój nauki, sztuki, kultury... 1 listopada
wiele osób wyrusza na cmentarze, by
odwiedzić groby bliskich. Wspaniale
udekorowane, pięknie przystrojone kwiatami i
zniczami są dowodem pamięci i troski. Co
roku jednak obserwujemy i te opuszczone,
zaniedbane mogiły. To bardzo smutny widok,
dlatego nasze szkolne wolontariuszki udały
się na jeden z płockich cmentarzy, by zapalić
symboliczne znicze na zapomnianych, często
bezimiennych grobach.
    

fot.: Kinga Ferszt

fot.Kinga Fersztfot.Magdalena Gorczyca
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KĄCIK CZYTELNICZY

KĄCIK EKO

"ANDRZEJKOWE
WRÓŻKI"

     Świetną książką do czytania, by oderwać się
od rzeczywistości jest "Prawdodziejka" Susan
Denhard. Książka wyszła niedawno, niecały
miesiąc temu.
Głównymi bohaterkami są Safiya oraz Iseult,
mieszkające w Czaroziemach. To czarodziejki,
które często wpadają w tarapaty. Jednak tym
razem postąpiły tak, że jedynym rozwiązaniem
jest dla nich ucieczka. Safi jest czarodziejką,
zdolna wykryć najdrobniejsze kłamstwo. Nie
zdradza nikomu, jaki ma dar, gdyż mogliby ją
wykorzystać w konflikcie imperiów. Iseult nie zna
swoich prawdziwych mocy. Zbliżają się
niespokojne czasy, gdzie nawet sojusznicy są
zdrajcami, a władcy walczą ze sobą. Powieść
skupia się na przygodzie, podróży oraz więzi
pomiędzy przyjaciółmi. Postacie są dynamiczne,
podobnie jak akcja książki. Kreację bohaterów, jak
i świat przedstawiony oceniam na bardzo dobrym
poziomie. Intryguje mnóstwem sekretów i
tajemnic. Opowieść trzyma w niepewności, aż do
ostatniej chwili, a ciekawość zmusza do zabrania
się za kolejny tom, pod tytułem "Wiatrodziej".

POMAGAJMY JEŻOM!    

   Jeże to zwierzątka, które pojawiły się na naszej planecie około 60 mln lat
temu. Są jednymi z pierwszych ssaków, które przetrwały dzięki
doskonałemu ukształtowaniu przez ewolucję. Jednak dziś te urocze i
kochane przez nas stworzenia są zagrożone wyginięciem. 
   10 listopada obchodzimy Dzień Jeża. To wspaniała okazja, aby poszerzyć
naszą wiedzę na temat tego ściśle chronionego przez prawo gatunku. To
niezwykle przyjazne zwierzątka, które wzbudzają w ludziach pozytywne
uczucia. Mimo że ich naturalnym środowiskiem powinny być lasy i parki, to
coraz częściej widywane są chociażby na blokowiskach.         Według
naukowców jedynym sposobem na uratowanie jeży przed wymarciem,
może być nasza czynna pomoc. Musimy jednak wiedzieć o tym, że jeże to
ssaki chronione i pod żadnym pozorem nie należy zabierać ich do
domu. Pamiętajmy o tym, aby nie przechodzić obojętnie, podczas gdy jeżowi
dzieje się krzywda, ponieważ wiele pozornie "popularnych" gatunków w
Polsce wymiera właśnie na ludzkich oczach. 
     Dbajmy o naszych, małych przyjaciół. 

SONDA

1.W jaki sposób manifestujesz swoje patriotyczne uczucia ?
-oglądam mecze reprezentacji narodowej 

i kibicuję polskiej drużynie - 36%
-dobrze mówię za granicą o swoim kraju - 22%

-kupuję polskie produkty - 18%
-uczestniczę w obchodach świąt narodowych - 15%

-staram się poprawnie wysławiać 
i nie zaśmiecam swojego języka wulgaryzmami - 9%

2.Co najbardziej kojarzy Ci się z Polską?
- Robert Lewandowski - 36%

-disco polo - 24%
-Mazurek Dąbrowskiego - 19%

-Adam Małysz - 14%
-bociany - 7%

3.Najpyszniejsze polskie potrawy ?
-bigos - 27%
-rosół - 25%

-kotlet schabowy - 24%
-pierogi - 20%

-kotlet mielony - 4%.

Jeden taki wieczór jest wyjątkowy
W wigilię Świętego Andrzeja odprawiony.
Z nocy 29 na 30 listopada się odbywa,
A dzięki niej nowych doświadczeń się
nabywa.
Jedna wróżka przewiduje z kart tarota 
i kuli,
Druga trzyma serduszko z imionami, 
by je przekłuli.
Trzecia odprawia losowanie
symbolicznych rzeczy,
Naszą duszę to z pewnością  podleczy.
Czwarta wosk wylewa w celu wróżenia,
Piąta wróży tylko za pomocą cienia.
Szósta buty układa w jednym, długim
rzędzie
Siódma na ogromnej maszynie przędzie.
Święto to jest więc rozrywkowe
Miło się czas spędza, ale i jest
nawykowe!

Magdalena Gorczycafot.: Magdalena Gorczyca
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	zespołem  redakcyjnym: pani Magdalena Michalska
	Redaktor naczelna,
	Klaudia Luśniewska.
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	WYWIAD Z PREZYDENTEM PŁOCKA
	PANEM ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM (C.D.)
	Tydzień temu odbył się bieg patriotyczny, biegaliśmy dla niepodległych już po raz 10. ulicami naszego miasta. Dzisiaj odbyła się msza w katedrze, pod Grobem Nieznanego Żołnierza składaliśmy kwiaty i teraz właśnie Dzień Kuchni Polskiej połączony z wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.
	Co roku mieszkańcy naszego miasta tłumnie przybywają
	na Stary Rynek. Czy Pana zdaniem współczesny Polak to patriota ?
	Tak, ale ten patriotyzm ma różne oblicza, bo inny był zupełnie patriotyzm, miłość do ojczyzny, która wdrażała się w walce o ojczyznę, a inny dzisiaj, kiedy trzeba dla ojczyzny pracować. Dawniej, kiedy trzeba było walczyć z innymi krajami o swoją ojczyznę, ten patriotyzm był bardziej widoczny.
	W dzisiejszych czasach, na szczęście, nie musimy walczyć na froncie, możemy cieszyć się wolnością. Ale przecież patriotyczne uczucia możemy wyrazić nie tylko na polu chwały. Jak, Pana zdaniem, młodzi ludzie mogą dziś zaświadczać o swojej miłości do ojczystego kraju ?
	Tak jak już wspomniałem, mogą zaświadczać swoją dobrą energią, np.podczas kibicowania sportowcom na meczach reprezentacji. Również w taki dzień jak dzisiaj można pokazać swój patriotyzm, pokazać, że kocha się Polskę.
	Czego życzyłby Pan naszej ojczyźnie, naszemu miastu w tak pięknym dniu ?
	Chciałbym życzyć przede wszystkim tego, żeby się dalej rozwijała, wykorzystała szansę, jaką np. daje obecność w Unii Europejskiej, by ten rozwój Polski w czasach pokoju następował bardzo szybko, byśmy żyli we wspólnym domu, wzajemnie się szanując.
	Serdecznie dziękujemy Panu za rozmowę i mamy drobny upominek - majowy numer "Szaferówki", do którego udzielił nam Pan wywiadu.
	Dziękuję serdecznie.

	OBCHODY DNIA 11 LISTOPADA W NASZYM MIEŚCIE
	FOTOREPORTAŻ
	"JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA..."
	SPEŁNIJMY SWÓJ PATRIOTYCZNY OBOWIĄZEK
	Dnia 10 listopada 2016 roku w naszym gimnazjum odbył się apel z okazji Dnia Niepodległości. Został on przygotowany przez uczniów z klasy III A oraz panią Elżbietę Grzelak oraz pana Mateusza Szulborskiego, który prowadzi szkolny chór. Spektakl przybliżył sylwetkę Józefa Piłsudskiego i jego zaangażowanie w ideę wyzwoleńczą. Pieśni patriotyczne świetnie zaprezentował chór.      Dzień Niepodległości to bardzo ważne, a przede wszystkim radosne święto dla każdego Polaka. W dniu tym przypominamy sobie o zasługach naszych przodków i dziękujemy im za wolną Polskę.

	SEGREGUJEMY ODPADY
	Nasza szkoła od lat segreguje odpady. Wszyscy lubimy spędzać czas w czystym i miłym otoczeniu, zarówno w domu, jak i poza nim. Pamiętamy, że z odpadów uporządkowanych można odłączyć makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło, co zmniejsza ilość śmieci wytworzonych na wysypiskach, a to z kolei ogranicza konieczność powiększania wysypisk, zanieczyszczania gruntów.      Uważamy, że tłumacząc nawet nam, uczniom w szkole, jak ważne jest segregowanie śmieci, uczymy się właściwego postępowania z odpadami, co można na powrót z nich odzyskać, a co utylizować, aby nie niszczyć środowiska.
	Segregując, pamiętajmy też o tym, aby: zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika; wyrzucać butelki bez nakrętek i korków; sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.      Zbierając selektywnie odpady, przyczynisz się nie tylko do ograniczenia ilości śmieci jakie trafiają na składowiska, ale również i do ograniczenia eksploatacji zasobów naturalnych.       Segregacja odpadów to dłuższe i lepsze życie naszej planety, to edukacja młodszych pokoleń i nasze dobre samopoczucie.      Pamiętajmy, by śmieci segregować i przyrodę szanować!

	DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - NASI WOLONTARIUSZE SPRZĄTAJĄ BEZIMIENNE GROBY
	Wszystkich Świętych to szczególny dzień w roku, to moment, w którym możemy w ciszy i zadumie wspomnieć naszych bliskich oraz osoby, które znaliśmy, które zasłużyły się dla naszego kraju, czy wniosły coś szczególnego w rozwój nauki, sztuki, kultury... 1 listopada wiele osób wyrusza na cmentarze, by odwiedzić groby bliskich. Wspaniale udekorowane, pięknie przystrojone kwiatami i zniczami są dowodem pamięci i troski. Co roku jednak obserwujemy i te opuszczone, zaniedbane mogiły. To bardzo smutny widok, dlatego nasze szkolne wolontariuszki udały się na jeden z płockich cmentarzy, by zapalić symboliczne znicze na zapomnianych, często bezimiennych grobach.

	"ANDRZEJKOWE WRÓŻKI"
	KĄCIK CZYTELNICZY
	Jeden taki wieczór jest wyjątkowy
	W wigilię Świętego Andrzeja odprawiony.
	Z nocy 29 na 30 listopada się odbywa,
	A dzięki niej nowych doświadczeń się nabywa.
	Jedna wróżka przewiduje z kart tarota
	i kuli,
	Druga trzyma serduszko z imionami,
	by je przekłuli.
	Trzecia odprawia losowanie symbolicznych rzeczy,
	Naszą duszę to z pewnością  podleczy.
	Czwarta wosk wylewa w celu wróżenia,
	Piąta wróży tylko za pomocą cienia.
	Szósta buty układa w jednym, długim rzędzie
	Siódma na ogromnej maszynie przędzie.
	Święto to jest więc rozrywkowe
	Miło się czas spędza, ale i jest nawykowe!
	Magdalena Gorczyca

	KĄCIK EKO
	SONDA
	POMAGAJMY JEŻOM!
	Jeże to zwierzątka, które pojawiły się na naszej planecie około 60 mln lat temu. Są jednymi z pierwszych ssaków, które przetrwały dzięki doskonałemu ukształtowaniu przez ewolucję. Jednak dziś te urocze i kochane przez nas stworzenia są zagrożone wyginięciem.
	10 listopada obchodzimy Dzień Jeża. To wspaniała okazja, aby poszerzyć naszą wiedzę na temat tego ściśle chronionego przez prawo gatunku. To niezwykle przyjazne zwierzątka, które wzbudzają w ludziach pozytywne uczucia. Mimo że ich naturalnym środowiskiem powinny być lasy i parki, to coraz częściej widywane są chociażby na blokowiskach.         Według naukowców jedynym sposobem na uratowanie jeży przed wymarciem, może być nasza czynna pomoc. Musimy jednak wiedzieć o tym, że jeże to ssaki chronione i pod żadnym pozorem nie należy zabierać ich do domu. Pamiętajmy o tym, aby nie przechodzić obojętnie, podczas gdy jeżowi dzieje się krzywda, ponieważ wiele pozornie "popularnych" gatunków w Polsce wymiera właśnie na ludzkich oczach.
	Dbajmy o naszych, małych przyjaciół.


