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U rzecznika na Wolce

      20 listopada mieliśmy przyjemność odwiedzić
Chorzowski Urząd Miasta.
Zostaliśmy zaproszeni do największej sali obrad w
budynku, w której  przedstawiciel UW opowiedział
nam historię o tym obiekcie. Dowiedzieliśmy się
między innymi, że witraże znajdujące się w głównej
części budynku pochodzą z lat trzydziestych
dwudziestego wieku i  przedstawiają obrazy
Chorzowa, postacie górników, handel przemysłowy
oraz hutnictwo.

     W sali obrad, w której znajdowaliśmy się,
najczęściej odbywają się spotkania Rady Miasta. W
niej  podejmuje ona najważniejsze decyzje
dotyczące Chorzowa. Ciekawa jest też historia i
symbolika związana z herbem. Jest to tarcza ze
złotą bordiurą podzieloną na dwie części. W polu
prawym – błękitnym -  widnieje pół orła złotego,
który nawiązuje do Orła Piastów Śląskich, a w
lewym czarnym polu znajduje się pół podwójnego
krzyża czerwonego, nawiązującego do krzyża
Bożogrobców, założycieli osady Chorzów.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było spotkanie
z rzeczniczką prasową, Karoliną Skórką, która jest
absolwentką naszej szkoły. Odbyło się ono w lokalu
#Wolka. Jest to niekomercyjne miejsce dla
młodzieży, w którym można się  napić się
darmowej kawy, wziąć udział w warsztatach,
pouczyć się czy podyskutować.

     Pani Karolina przybliżyła nam nieco na czym
polega jej praca. Zadaniem rzecznika prasowego
jest reprezentowanie urzędu w kontaktach ze
środkami masowego przekazu, współpraca z
dziennikarzami, reagowanie na sytuacje
kryzysowe. Ważną rolę w zawodzie rzecznika
odgrywają newsy. Jeżeli chodzi o nasze miasto, to
interesujące jest to, że Chorzów jest jednym z
najbardziej zielonym miast w Polsce oraz to,  że
jesteśmy pierwszym miastem, które testuje
aplikację dla niewidomych.
Pod koniec spotkania dowiedzieliśmy się jak
wygląda dzień pracy dziennikarza, jak napisać
informację prasową oraz jak zorganizować
wydarzenie medialne.
  
                

                Natalia Czarnobaj i Aleksandra Kudła

UM Chorzów

KL. IID

chorzow.eu

Bożena Józefiak
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Medialnie z Regionalnym Ośrodkiem Debat Międzynarodowych.

     Klasy medialno-dyplomatyczne od września 2018 roku współpracują z Regionalnym Ośrodkiem Debat
Międzynarodowych w Katowicach. Pojechałyśmy do RODMu, by przeprowadzić wywiad z Panią Darią
Szafarczyk. Chciałyśmy, żeby opowiedziała o swojej pracy oraz o współpracy z innymi w placówkami
dyplomatycznymi.

Zuzanna Semik: Na czym polega Pani praca w RODMie?

Daria Szafarczyk: Generalnie moja praca polega na tym, że jestem koordynatorem, czyli odpowiadam za
organizację wszystkich konferencji i debat, umawiam się z różnymi szkołami, by przeprowadzić z uczniami
ciekawe zajęcia. Można powiedzieć, że zajmuję się tym, za co odpowiada funkcjonowanie całej instytucji,
więc do moich zadań należy min.: kontakt z ministerstwem oraz kontakt ze wszystkimi ekspertami. Do moich
zadań należy również planowanie wszystkich działań ośrodka na następne tygodnie, miesiące.

Roksana Wójcik: Dlaczego zdecydowała się Pani, żeby tu pracować?

D.Sz: To jest dość ciekawa historia, bo tak naprawdę zaczęło się od tego, że przyszłam tutaj na praktyki
studenckie i w zasadzie tak to się zaczęło. Po praktykach oraz wolontariacie dostałam propozycje pracy
właśnie tutaj w RODMie, na stanowisku konsultanta. Natomiast od września tego roku jestem już
koordynatorem.

Z.S: Jakie studia należy ukończyć, by móc pracować w tej pacówce?

D.Sz.: Studiowałam bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe jako pierwszy rocznik, kiedy w ogóle
powstał ten kierunek. Ukończyłam i studia licencjackie jak i drugi stopień studiów magisterskich na tym
samym kierunku. Miałam tam dużo przedmiotów poświęconych właśnie stosunkom międzynarodowym. Więc
RODM stanowił naturalne przedłużenie moich zainteresowań związanych z polityką międzynarodową.

R.W.: Czy lubi Pani swoją pracę? 

D.Sz.: Oczywiście że tak. W mojej pracy cały czas dzieje się coś nowego. W RODMie codziennie robię coś
innego. Zajmuję się różnymi tematami, które nie są w żaden sposób ograniczone. Rozmawiamy o
wszystkim: o Ameryce Łacińskiej, o Chinach, o Europie, o Afryce itp. Mamy możliwość zapraszania
dyplomatów, różnego rodzaju ekspertów, przedstawicieli ministerstw. Często przyjeżdżają sami ministrowie,
więc tutaj to też organizacja od strony technicznej, która wygląda zupełnie inaczej, niż organizacja zwykłego
spotkania.

Z.S.: Jakie osoby są zapraszane do RODMu?

D.Sz.: Zapraszane są tak naprawdę różne osoby. Zaczynając od pracowników Uniwersytetu Śląskiego, po
specjalistów w danej dziedzinie. Jeżeli organizujemy jakieś seminarium bądź konferencje to wiadomo, że
zwracamy się bezpośrednio do wykładowców UŚ. Oprócz tego zapraszamy dyplomatów. Wy jako klasa
partnerska mieliście okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach z dyplomatami. W tym roku najlepiej
zapamiętanymi przeze mnie spotkaniami były spotkanie z panem ambasadorem Australii oraz spotkanie z
panią konsul Nowego Yorku z panią Sabiną Klimek. Było to bardzo budujące spotkanie. Wszyscy wyszli
pozytywnie nastawieni tym amerykańskim stylem. Uważam, że było to jedno z lepszych spotkań, które
mieliśmy. Po za tym gościmy rożnego rodzaju specjaliści m.in. Witolda Repetowicza. Zajmuje się on
tematyką Bliskiego Wschodu. Opowiadał o interwencji tureckiej w Syrii - jak wyglądała tam na miejscu.
Również mieliśmy okazję gościć Radosława Pyffla, który wrócił z Chin i opowiadał nam o nowym jedwabnym
szlaku oraz o jego korzyściach. Gdy przyjeżdżają m.in. ministrowie, staramy się stanąć na wysokości
zadania i w należyty sposób ugościć pana ministra tak, jak na to zasługuje, według oczywiście protokołu
dyplomatycznego.
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R.W.: Na czym polega praca dyplomaty?

D.Sz: Generalnie my w ośrodku dyplomatami nie jesteśmy. Natomiast praca dyplomaty, z tego co mogliśmy
usłyszeć i przedyskutować na spotkanych z dyplomatami, polega głównie na reprezentacji swojego kraju.
Czyli dyplomaci, którzy są u nas tak jak np.: ambasador Australii reprezentuje swój kraj. Oprócz tego w
Polsce załatwia różnego rodzaju sprawy związane właśnie z relacjami polsko-australijskimi. Oprócz
ambasadora cały personel ambasady zajmuje się konkretnymi działami, czyli takimi jak: gospodarka,
przemysł, ekonomia, kultura. Polscy dyplomaci działają w ten sam sposób za granicą, więc oni posiadają
dokładnie te same kompetencje co ambasadorowie, których my gościmy. Oprócz tego, że pełnią funkcję
reprezentatywną bronią naszych interesów za granicą, odpowiadają za kontakty właśnie w danym państwie i
też odpowiadają zwykle za relacje z Polonią, którą starają się skupiać wokół siebie, żeby faktycznie dać też
wsparcie i utrzymywać ten kontakt między Polonią a krajem ojczystym.

Z.S.: Czy może Pani wymienić trzy zalety oraz trzy wady bycia dyplomatą?

D.Sz.: Największym plusem bycia dyplomatą według mnie jest zwiedzanie świata, ponieważ możecie
odwiedzić różne zakątki świata. Nic was nie ogranicza. Oczywiście możecie mieć preferencje, że chcecie się
ograniczyć np. tylko do Afryki, bo jest to wasz wymarzony teren. Niestety nie zawsze tak jest, bo to też jest
służba zagraniczna, czyli dostaje się polecenie w ramach służby zagranicznej, więc musicie tam po prostu
pojechać. Mimo wszystko jest to okazja do poznania kultury, bardzo ciekawych ludzi oraz rozwijania swoich
kontaktów. Dzięki temu jest bardzo duża możliwość do szkolenia swoich umiejętności np. nauka języków, bo
wiadomo, że język jednak łatwiej jest szkolić za granicą, niż tutaj na miejscu w tzw. „suchy sposób”.
Kolejnym plusem jest to, jak naród lub kraj będzie postrzegany. Jeżeli damy z siebie wszystko co najlepsze,
to w tym momencie Polska będzie dobrze kojarzona. Natomiast minusem pracy dyplomaty, moim zdaniem,
jest na pewno tęsknota za krajem. Są osoby, które po prostu są nastawione na to, że wyjeżdżają na kilka
miesięcy, może lat. Osobiście bym tęskniła, bo jednak spędza się gdzieś pół roku albo 3 lata bez rodziny, a
jednak ona jest tu na miejscu. Często jest tak, że dyplomaci posiadają mężów, żony, dzieci w ojczystym
kraju i wtedy jest opcja, że rodzina może wyjechać na placówkę razem z danym dyplomatą, jeżeli wyjeżdża
on na dłużej niż pół roku. Myślę, że to jest właśnie największy minus pracy dyplomaty. Natomiast nie wiem
jakie są inne minusy, bo generalnie praca dyplomaty zawsze wydawała mi się super; możemy gdzieś
pojechać albo faktycznie możemy zrobić coś dobrego i reprezentować swój kraj. Jeżeli chodzi o zawód
dyplomaty np.: gdybyście chciały zostać dyplomatami, to oczywiście musicie ukończyć aplikację
dyplomatyczno-konsularną. W tej aplikacji zawarty jest oczywiście cykl szkoleń, kursy językowe oraz
egzamin końcowy, który trzeba zdać, żeby móc zostać dyplomatą. Po ukończeniu a nawet w trakcie trwania
tej aplikacji jesteście wysłani na placówki dyplomatyczne.

Z.S.: Słyszałyśmy, że Pani organizuje różne spotkania ze szkołami. Czy mogłaby Pani nam trochę o tym
opowiedzieć?
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D.Sz. : Działanie ośrodka skupia się na działaniach dużych i mniejszych. Do tych większych zaliczane są
konferencje, debaty i seminaria i zwykle odbywają się na UŚ lub u nas. Posiadamy też gliwickie biuro, więc
tam też odbywają się większe działania ośrodka. W dużych działaniach biorą udział zwykle zapraszani przez
nas goście, czyli specjaliści oraz różnego rodzaju ważni goście np.: ambasador jakiegoś kraju. Natomiast
mniejszymi działaniami ośrodka są warsztaty, wykłady i lekcje prowadzone właśnie w uniwersytetach
trzeciego wieku oraz szkołach. Działamy na terenie całego województwa śląskiego i tak na prawdę każdy
uniwersytet trzeciego wieku, klub seniora albo szkoła może się do nas zgłosić, żebyśmy przeprowadzili
wykłady. To jest z naszej strony nieodpłatne. Jedynie czego my potrzebujemy, to rzutnik i komputer, by
wyświetlać prezentacje. Temat zajęć zależy od szkoły. Przeprowadzamy wykłady i warsztaty z protokołu
dyplomatycznego, szeroko pojętych tematów o Unii Europejskiej. Oprócz tego mamy szkolenia z terroryzmu
międzynarodowego czy też z konfliktów zbrojnych w XX i XXI wieku. Ostatnio bardzo popularnym tematem
na zajęcia są mega trendy rozwojowe XXI w. Rozwija on kwestie zagrożeń związanych z technologią,
medycyną, która idzie jak najbardziej do przodu. Ważnymi są także kwestie moralne bądź etyczne.

Z.S.: Czy dyplomaci mają więcej przywilejów?

D.Sz.: Na pewno mają więcej przywilejów niż my. Np. Ambasadora tytułuje się jego ekscelencją albo to, że
jako szef misji dyplomatycznej danego kraju nie podlega kontroli na lotnisku, więc przechodzi bez tych
wszystkich procedur. Mogą używać flagi danego państwa w danym pomieszczeniu. Jest to przywilej,
ponieważ normalnie nie dotyczy to każdego człowieka. Oczywiście dużym przywilejem jest to, że mają fajne
samochody, które mają niebieskie tablice rejestracyjne. Ambasador ma mnóstwo przywilejów rożnego
rodzaju: jest zapraszany na wszystkie przyjęcia, debaty polityczne, gdy jest jedynym ambasadorem w danym
kraju, to zawsze pierwszy wchodzi i jest przedstawiany.
Dziękujemy za rozmowę.
   
                                                                                                                      Zuzanna Semik Roksana Wójcik

RODM Katowice rodm-katowice.pl
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Pomoc zwierzętom w czasie zimy

     Zima to szczególnie trudny czas dla zwierząt. Nierzadko ta mroźna pora roku bywa walką o przetrwanie
dla naszych mniejszych przyjaciół. Podczas, gdy my korzystamy z uroków zimy, im wcale nie jest do
śmiechu. Często nie mają gdzie się schować przed mrozem. Część zwierząt, szczególnie ptaków, emigruje
do tzw. ciepłych krajów, niektóre tak jak jeże czy niedźwiedzie zapadają w sen zimowy lub hibernację.
Jednak są też takie, które nie emigrują nigdzie ani nie zasypiają na zimę i to one właśnie najbardziej
potrzebują naszej pomocy. Chociaż ludzka pomoc jest im niemal niezbędna, bardzo ważne jest wiedzieć jak
pomagać.  W tym artykule dowiecie się najważniejszych  rzeczy. 

Jak my możemy pomagać zwierzętom w tym trudnym dla nich okresie ?
     Nie musimy daleko szukać, wystarczy, że spojrzysz za okno na parapet. Właśnie tam możesz ustawić
karmniki dla wróbli i sikorek. Ptaki z gatunków migrujących nie są przystosowane do szukania pokarmu pod
śniegiem i mogą sobie z tym zupełnie nie radzić. Dlatego bardzo ważne jest, by nie karmić ptaków cały rok,
a tylko wtedy gdy jest mróz, a ziemię pokrywa gruba warstwa śniegu.
Rozejrzyj się czy nie masz w domu starych koców i ręczników, tobie się już raczej nie przydadzą, a psom w
schronisku mogą być bardzo potrzebne.  Nie zapominaj również o tym, że możesz je dodatkowo wspomóc
kupując karmę- dobrze odżywiony zwierzak jest silniejszy i lepiej znosi mrozy. Te czworonogi z pewnością
będą ci bardzo wdzięczne !
Każdy, kto ma w domu psa lub kota wie, jak wiele uwagi trzeba poświęcić i dobrze przygotować przed
wyjściem na dwór. Jest kilka kwestii, o których, trzeba pamiętać zimą. Krótsze spacery; zimą pies powinien
mieć jak najmniej kontaktu z zimnem i wilgocią zarówno w domu, jak i na dworze. Uwaga na sól i specjalne
środki do odmrażania powierzchni mogą doprowadzić  do ciężkich zatruć u zwierząt. Poza tym często mogą
powodować skaleczenia łapek i dodatkowo podrażniać uszkodzone miejsca i zwiększać ich bolesność. Nie
zostawiaj psa w samochodzie idąc na zakupy! Nawet jeśli nagrzejesz auto,  to po wyłączeniu silnika jego
wnętrze błyskawicznie się wychłodzi.
Jesteśmy w stanie pomóc bezdomnym kotom w bardzo prosty sposób, robiąc prowizoryczne domki.
Jedynymi potrzebnymi materiałami są worek na śmieci oraz karton. Wystarczy obłożyć karton takim workiem
a następnie wyciąć w nim dziurę. Na końcu włożyć tam trochę sianka i gotowe! Należy też pamiętać, że kotki
lubią zasypiać na ciepłym ( silnik lub okolice kół). Dlatego zawsze warto sprawdzić czy pod maską naszego
samochodu nie znajduje się jakiś kot.
  

                                                                                                    Katarzyna Literska, Agnieszka Jurczok 
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Porady dla myślących nie tylko o sobie…

     Ochrona środowiska to niezwykle istotna sprawa. Temat ten jest poruszany na szczytach klimatycznych
przez najważniejszych ludzi świata. Znane osoby: aktorzy, celebryci, sportowcy czy politycy, wielokrotnie
apelują, aby wziąć się w garść i zacząć dbać o naszą planetę. Co się stanie, jeśli nie będziemy dbać o
środowisko? Globalne ocieplenie, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to tylko niektóre skutki. Ale co to tak
naprawdę oznacza? Wysychające zbiorniki wodne, samoczynne zapłony lasów, plastiki w oceanach…
Pojawia się więc pytanie, co mogą robić uczniowie, by chronić środowisko?:
- W szkole na każdym piętrze można umieścić kosze do segregacji śmieci.
- Korzystajcie z ekologicznych środków transportu (np. rower).
- Używajcie antyperspirantów w kulkach, nie dezodorantów w sprayu zawierających freony.
- Przy wychodzeniu z pokoju gaście światło, telewor i komputer (nie zostawiajcie ich na czuwaniu!)
- Zakręcajcie wodę w kranie, kiedy myjecie  zęby. Bierzcie raczej krótki prysznic, niż kąpiel w wannie.
Dokręcajcie krany. W ten sposób oszczędzacie wodę.
- Idąc na zakupy, bierzcie ze sobą własną torbę (najlepiej wykonaną z materiału). W ten sposób wytwarzamy
mniej śmieci.
- Korzystajcie z autobusu, zamiast samochodu, by zmniejszyć emisję spalin. Można też zabierać kilka osób
do auta.
Może i pokolenie naszych rodziców czy nasze nie odczuje do końca skutków zmian klimatycznych, ale
nasze dzieci czy wnuki już tak. Warto więc o nich pomyśleć i już dziś zadbać o naszą planetę.
   
                                                                                                                      Piotr Kolano i Kamil Gościniak

Jak uniknąć katastrofy ekologicznej?

      Pożary w Amazonii, topniejące lodowce w Arktyce, wysychająca Noteć. Świat zmienia się w
zastraszającym tempie. Mimo tak widocznych znaków destrukcyjnego wpływu człowieka na planetę, wciąż
istnieje wiele osób, które kwestionuje globalne ocieplenie. Coraz więcej młodych ludzi zdaje sobie sprawę z
zmian klimatycznych na  świecie. Jedną z osób jest 16-letnia szwedzka klimatyczna aktywistka – Greta
Thunberg. Od września 2018 w każdy piątek opuszcza lekcje i udaje się pod budynek szwedzkiego
parlamentu i  rozpoczyna Skolstrejk för klimatet(tłum. strajk szkolny dla klimatu). Ale wciąż duży odsetek
ludzi nie zdaje sobie sprawy z tych zagrożeń. Wiedzą, że istnieje takie coś jak smog czy topnienie
lodowców, ale nie wiedzą jakie są tego skutki. Wiele osób dochodzi do wniosku, że jeśli ktoś tego nie robi to
i oni nie muszą tego robić, bo to nic nie zaszkodzi. Ludzie muszą dawać przykład młodszym. W Polsce
najwięcej emisji CO2 pochodzi ze spalania węgla. Więc bez zmian w tym sektorze nie da się nic zrobić.
Polacy są świadomi złego stanu środowiska, wiedzą, że stoi za tym człowiek, ale nie rozumieją niełatwej do
dostrzeżenia istoty zmian klimatycznych i zachwiania różnorodności ekosystemów. Mylą zmiany klimatu ze
smogiem i plastikowymi torebkami. Zrezygnowanie z plastikowej słomki lub kubeczka to dobre zachowanie,
ale nie przynosi ono dużego efektu. W Niemczech dawno temu wprowadzono kaucje za butelki. Do ceny za
np. wodę dolicza się kwotę kaucji, która może zostać zwrócona po oddaniu takiej butelki do automatu
skupowego (0,25€ za butelkę). Może warto zastanowić się czy można zrobić coś więcej. Na przykład można
zamienić auto na rower bądź komunikacje publiczną. Również można nosić na zakupy swoje własne torby
płócienne zamiast brać za każdym razem plastkowe ze sklepu? Ważną zmianą może być również zmiana
diety, ponieważ sektor rolnictwa jest jednym z największych producentów gazów cieplarnianych. Warto się
zastanowić czy coś na pewno jest nam koniecznie potrzebne. (Polacy rocznie marnują 235kg żywności na
osobę). Wiadomo, że jeśli nie zmienimy naszego postępowania wobec zasobów naturalnych ziemi np.
(woda lub gleba, lasy), to dalsze użytkowanie ich może być zagrożone. Przykładem mogą być masowe
wycinki lasów deszczowych w Brazylii pod pastwiska albo pola uprawne. Jeśli w najbliższym czasie nie
zmienimy naszych przyzwyczajeń zachowań, to może dojść do zmian nieodwracalnych w naszym
ekosystemie.

                                                                                                                                           Zbigniew Nawrot
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Świat okiem Kącika Śląskiego

      W naszym III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie, pojawiła się nowa i niezwykle interesująca wystawa
pt.: ,,Regionalizm świata”. Ekspozycja znajdująca się na III piętrze naszego liceum przedstawia małą historię
ludzi podróżujących po świecie. Dzięki cennym pamiątkom przyniesionym przez współtwórców wystawy
mamy okazję poznać symbole innego kraju czy nawet stroje noszone przez tamtejszą ludność. Pamiątki
przedstawione na wystawie są wspomnieniami podróżników podróży po Europie i świecie. To właśnie
również dzięki nim mamy możliwość poznania cząstkę kultury danego państwa.
Wystawa  bardzo nam się spodobała, ponieważ jak pisałyśmy powyżej, że dzięki tym pamiątkom możemy
poznać trochę świata oraz zwiększyć naszą wiedzę na temat danego kraju. Ekspozycja nie odbyłaby się bez
pomocy osób, które udostępniły swoje prywatne zbiory. Aby wystawa was nie ominęła, dołączamy do tekstu
kilka zdjęć.
                                                                                                                 Joanna Szewczuk i Martyna Olczak
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