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Kampania "Nie
reagujesz -
akceptujesz" ma
na celu
uświadomić
obywateli o tym,
że dzięki szybkiej
reakcji zwiększa
się szansa na
złapanie
sprawców
kradzieży, pobicia,
itp. Ile razy
byliśmy
świadkami
łamania prawa,
lecz baliśmy się
komukolwiek o
tym powiedzieć?
Właśnie ta akcja
zwraca uwagę
społeczeństwa na
powagę sytuacji.
W kampanie
zaangażowanych
jest wiele osób np.:
śląscy policjanci,
Wojewoda Śląski,
Marszałek

Województwa
Śląskiego, TVP
Katowice,
Dziennik
Zachodni, Radio
Katowice i wiele
podmiotów
gospodarczych.
Jeśli posiadasz
jakiekolwiek
informacje na
temat
popełnionych
przestępstw
możesz zgłosić
się na anonimowy
telefon zaufania
"Bezpieczne
Tychy Dość
Milczenia" - 32 327
7200, lub
bezpośrednio na
policje. Pamiętaj!
Nie reagujesz -
akceptujesz.

Wiktoria Skaźnik,
gimnazjum. 

W numerze:
Na stronach 2-6
znajdziesz
informacje jak
należy unikać
sytuacji
zagrażających
oraz pozytywne
przykłady akcji
"Nie reagujesz -
akceptujesz".
Strona 7 i 8 to
ciekawe
wywiady.
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Jak uniknąć zagrożenia w
domu?

Jak uniknąć zagrożenia
podczas zabaw na dworze i na

ulicy?

5a
6a

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 1: Gliwice.

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 2: Siemianowice Śl.

1.Nie otwieraj drzwi nieznajomym, nawet gdy mówią
że znają naszych rodziców.
2.Nie udzielaj informacji przez telefon.
3.Nie przekazuj żadnych pieniędzy nieznajomym.
4.Powiadom rodziców gdzie wychodzisz, z kim i o
której wrócisz.
5.Nigdy nie chwal się co cennego masz w swoim
domu.
6.Baw się z dala od kabli, gniazdek elektrycznych,
zapałek,…
7.Nigdy nie dzwoń do nieznajomych osób dla
kawału.

Kamila Mleczyńska, Paulina Pluta, klasa 5b.

1.Przechodź przez ulicę na pasach.
2.Reaguj i dzwoń na policje jeśli widzisz jak dwie
osoby uskuteczniają bójkę, jeżeli widzisz kradzież
lub zauważysz pirata drogowego.
3.Małe dzieci powinny być pod opieką dorosłego.
4.Nie noś wszędzie ze sobą cennych rzeczy np.:
telefon, gry elektroniczne itp.
5.Unikaj nocnych spacerów i podróży środkami
komunikacji publicznej.
6.Nie rozmawiaj z obcymi ludźmi.
7.Przechodź na drugą stronę ulicy, gdy widzisz
zbliżającą się do Ciebie grupę ludzi.
8.Baw się na placach zabaw do tego
przeznaczonych.

Natalia Stacha, klasa 4a.
Aleksandra Kotowicz, klasa 5b.

Anonimowy
rozmówca
powiadomił
policję o krzyku
i płaczu
kobiety.
Policjanci po
przyjeździe
zobaczyli
pokrwawioną

i pobitą kobietę,
a obok niej jej 3
i 6 letni
synowie.
Okazało się, że
sprawcą
pobicia 
był jej 
konkubent.
Okazało

się również, że
wcześniej
dochodziło do
podobnych
wydarzeń.
Kamila
Mleczyńska,
klasa 5b.

Dorosły
mężczyzna
zareagował
widząc dwie
niepełnoletnie
dziewczyny
które pobiły

swoją
rówieśniczkę.
Policja zabrała
sprawczynie do
policyjnej izby
dziecka.
Piotr

Marcińczyk,
Dawid
Sozański,
klasa 5a.

Angelika Szut
Agnieszka Rabenda



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Wydanie specjalne 10/2013 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Matmomania

Jak uniknąć zagrożenia przy
kontakcie z psem?

6a

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 3: Wodzisław Śl.

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 4: Łaziska.

Jak uniknąć zagrożenia w
internecie?

1.Nie prowokuj swoim zachowaniem żadnego psa!
2.Gdy pies zacznie Cię gonić i szczekać, nie
uciekaj tylko stań nieruchomo i nie wykonuj żadnych
gwałtownych ruchów.
3.Kiedy zaatakuje Cię pies rasy niebezpiecznej jak
pitbul czy amstaf, wtedy uklęknij, skul się i połóż
ręce na głowę zakrywając miejsca tętnic szyjnych.
Gdy masz przy sobie telefon zadźwoń pod numer
alarmowy 112.
 
Agnieszka Olejarz, klasa 5b.

1.Nie ufaj osobie poznanej przez internet.
2.Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez
internet.
3.Gdy ktoś Cię przestraszy lub zaniepokoi to
wyłącz monitor i powiadom o tym osobę dorosłą.
4.Nie zdradzaj nikomu swojego imienia, nazwiska.
Nie mów ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie
podawaj numeru telefonu.
5.Wymyśl sobie jakiś ciekawy nick.
6.Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze
znajomymi o których wiedzą twoi rodzice.
7.Ustaw komunikator tak, aby nikt spoza listy nie
mógł Cię zaczepić.
8.Nie dokuczaj innym. Traktuj innych tak jak chcesz
żeby Ciebie traktowano.
9.Stosuj się w internecie do zasad netykiety.

Agnieszka Rabenda, klasa 6a.

Policjanci
zatrzymali
osiemnastolatka,
który
sprzedawał
niepełnoletnim
materiały
pirotechniczne.
Do dyżurnego
wodzisławskiej

komendy
zadzwonił
mężczyzna,
który widział,
że po osiedlu
biegają dzieci z
petardami. Do
komendy
zgłosili się
również rodzice

niepełnoletnich
dzieci. 
Aleksandra
Kotowicz,
Wiktoria Polak,
klasa 5b.

Policjanci
dzięki
telefonowi 
zatrzymali

17 latka, który
okradł automat
z napojami.
Paweł

Jaksiewicz,
klasa 6a.

Julia Romanowska
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Jak uniknąć kradzieży telefonu
komórkowego?

Jak uniknąć zagrożenia w
podróży?

5c 5a

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 5: Gliwice.

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 6: Częstochowa.

1.Nie chwal się nowymi funkcjami w twojej
komórce.
2.Nie baw się telefonem w środkach transportu.
3.Przechowuj telefon w miejscu trudno dostępnym
lub mało widocznym. Włóż go do kieszeni w koszuli,
marynarce, kurtce. Może to być również przednia
kieszeń spodni lub pod swetrem na szyi.
4.Nigdy nie wkładaj telefonu w tylnej kieszeni
spodni, torebki czy plecaka.
5.Jeżeli korzystasz z telefonu to rób to w miejscu
gdzie jest dużo ludzi.
6.Jeżeli udajesz się gdzie telefonu nie będziesz
mieć przy sobie np.: basen, siłownia itp. musisz
najpierw ustalić czy są tam szafki. Jeżeli nie ma
wtedy rozważ, czy warto zabrać komórkę.
7.Nie zostawiaj komórki w widocznym miejscu.
8.Nie zabieraj komórki do szkoły, gdy jednak
musisz pamiętaj o jej wyłączeniu.

Wiktoria Polak, klasa 5b.

Sąsiedzi
zgłosili pobicie
25 letniej
kobiety.

Sprawca 
został szybko
złapany.
Magdalena

Lisicka, klasa
5b.

1.Dokumenty chowaj głęboko tak, aby nikt ich nie
widział.
2.Przy wysiadaniu lub wsiadaniu trzymaj bagaże
blisko siebie.
3.Kiedy siadasz trzymaj bagaż w zasięgu ręki.
4.Kiedy autobus jest pusty siadaj blisko kierowcy.
5.Jeżeli źle znosisz podróż miej w pobliżu woreczki.

Paulina Pluta, klasa 5b.

Sprawca
podbiegł do 77
letniego
mężczyzny i
wyrwał mu z
ręki telefon
komórkowy.
Krzyki
pokrzywdzonego
usłyszał
grający w piłkę
14 latek.
Chłopiec jako

jedyny
zareagował i
ruszył w pościg
za złodziejem.
Sprawca ukrył
się w
śmietniku,
którego wyjście
zagrodził 14
latek wraz z
pokrzywdzonym.
Następnie
zadzwonili

na policję.
Sprawcą
okazał się 23
letni
mężczyzna.

Agnieszka
Rutkowska,
Julia
Romanowska,
klasa 6a.

Maja Pietrzyńska Dawid Sozański
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Jak uniknąć zagrożenia w
szkole - przepychanki i bójki?

Jak uniknąć zagrożenia w
szkole - wyłudzanie pieniędzy?

4a

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 7: Tychy.

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 8: Żywiec.

1.Nie pokazywać pieniędzy innym.
2.Nie mówić że masz przy sobie pieniądze.
3.Chowaj pieniądze w bezpieczne miejsce w
plecaku.
4.Lepiej dawaj pieniądze opiekunowi żeby zapłacił
np.: za ubezpieczenie.
5.Nigdy nie zgadzaj się na dawanie pieniędzy np.:
na słodycze innej osobie. Chyba że tego potrzebuje.
6.Jeśli ktoś wyłudza od Ciebie pieniądze to zgłoś to
wychowawcy i poinformuj swoich rodziców.

Natalia Stacha, klasa 4a.

38 letni
mężczyzna
jechał pijany.
Trzej
mieszkańcy
Żywca
zareagowali i
zatrzymali
pijanego
kierowcę.

Następnie
kompletnie
pijanego
mężczyznę
przekazali w
ręce policji.

Angelika Szut,
klasa 5a.
Agnieszka

Olejarz, klasa
5b.

W nocy tyscy
policjanci
zatrzymali
trzech młodych
mężczyzn (po 
interwencji
obywateli),

którzy na ulicy
Jana Pawła II
rzucali
barierkami i
znakami
drogowymi w 
pojazdy.

Nicole
Popielewska,
gimnazjum.

1.Gdy ktoś biega należy zwrócić uwagę.
2.Kiedy widzimy, że jakieś osoby się biją trzeba
powiadomić nauczyciela.
3.Nie wolno prowokować osób bez powodu, czyli
nie wolno przezywać, przedrzeźniać, popychać
oraz zaczynać bójek.
4.Jeżeli znajdujemy się na górnym korytarzu nie
zbiegamy ze schodów, ponieważ możemy się
potknąć.
5.Jeżeli masz wroga któremu w szkole uchodzi na
sucho bicie ciebie nie czekaj! Zgłoś to nauczycielowi
lub rodzicom.
6.Jeżeli koledzy którzy  uwielbiają wdawać się w
bójki proponują ci przyjaźń bądź asertywny/a i
odmów!
Aleksandra Warchał, klasa 5b.
Joanna Broncel, klasa 6a.

Natalia Stacha
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6a

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 10: Częstochowa.

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 9: Gliwice.

Nie reagujesz - akceptujesz!
Przykład 11: Bytom.

Jak uniknąć zagrożenia w
szkole - kradzież?

Krzyżówka.

1.Nie przynoś do szkoły rzeczy wartościowych i nie
chwal się ich posiadaniem.
2.Nie pozostawiaj w szatni kluczy, telefonów,
portfela, dokumentów itp.
3.Przed lekcją wychowania fizycznego cenniejsze
rzeczy oddaj nauczycielowi na przechowanie.
4.Gdy zdarzy się sytuacja zgubienia lub kradzieży
jakiejś rzeczy natychmiast powiadom o tym
pedagoga lub innego pracownika szkoły.
5.Poinformuj nauczyciela dyżurującego, jeżeli ktoś
zagląda do plecaków twoich kolegów lub koleżanek.

Dawid Sozański, klasa 5a.

Przy ulicy
Paulińskiej od
dłuższego
czasu
dochodziło do
awantur.
Anonimowa
osoba
zadzwoniła na
policję, że za

drzwi dobiegają
krzyki i płacze
kobiety oraz
dzieci. Policja
od razu
zareagowała.
41 letni
konkubent
kobiety został
przez

to skazany
nadzorem
kuratora i
policji.
Paulina Pluta,
klasa 5b.

Częstochowscy
policjanci
złapali na
gorącym
uczynku pięciu
młodych
bandytów,
dzięki

mieszkańcom
bloku, którzy w
porę zadzwonili
na policję
widząc
włamywanie
się obcych
ludzi do domu

sąsiada.

Natalia Stacha,
klasa 4a.

Policjanci
dostali
zgłoszenie o
kradzieży
portfela.
Zatrzymano 34
letniego
mężczyznę.

Policjanci
odzyskali
portfel z całą
zawartością. W
zatrzymaniu
złodzieja
pomógł jeden z
gości szpitala,

gdzie była
kradzież.
Agnieszka
Rabenda, klasa
6a.

5a

5b

Julia Romanowska

Dawid Sozański

Agnieszka Olejarz
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Wywiad z sierżantem sztabowym wydziału
prewencji tyskiej policji panem Januszem
Jaksiewiczem.

6a

Dziennikarze:
Skąd w ogóle
pomysł na
akcję "Nie
reagujesz -
akceptujesz"?
Policjant: Aby
wyrobić w
ludziach
odpowiednich
reakcji a nie
obojętnie
przechodzić
obok nich.

Musimy przede
wszystkim
reagować na to
co się dzieje
wokół nas.
D: Czy są
pozytywne
efekty tej
akcji?
P: Jest trochę
pozytywnych
rzeczy ale mam
nadzieję że z
czasem będzie

ich więcej, ale
żeby tak było
musimy sami
reagować na
różne
przestępstwa.
D: Jak my jako
dzieci możemy
pomóc, aby w
naszym
otoczeniu było
bezpiecznie?
P: Przede
wszystkim

powinniście się
dobrze
zachowywać i
reagować jak
zobaczycie, że
ktoś robi coś
złego.
D: Gdzie
możemy
zgłosić
sytuację
niebezpieczną?
P: Zależy od
sytuacji, ale

przeważnie
dzwonimy na
policję (997).
Gdy nie mamy
telefonu należy
poprosić osobę
dorosłą aby
zadzwoniła.
D: Czy
zdarzyło się
panu
zareagować w
niebezpiecznej
sytuacji nie
jako policjant
ale zwykły
obywatel?
P: Tak, często
na moim
podwórku
zdarza się, że
ktoś z sąsiadów
niszczy lub są
bójki wtedy
musiałem
reagować.
Praca policjanta
trwa 24h na
dobę.
D: Czy w
naszym
mieście można
powiedzieć, że
jest
bezpiecznie?
P: Uważam, że
raczej tak. Nie
jest idealnie,
przydałoby się
więcej patroli.
Oczywiście

jest to moja
ocena a każdy
odczuwa
inaczej.
D: Gdzie
najwięcej
dzieje się złych
rzeczy i trzeba
uważać?
P: Najgorzej jest
w dzielnicach
gdzie mieszka
wiele rodzin
patologicz-
nych.
Niebezpiecznie
jest w ciemnych
zaułkach,
ulicach,
parkach.
D: Czy lubi pan
swoją pracę i
dlaczego?
P: Tak, gdyż
jest ciekawa i
można mieć
satysfakcję, że
się komuś
pomaga.
D: Dziękujemy
za wywiad.
Pytania oraz
wywiad
przeprowadził
zespół
redaktorów
Matmomanii.

Redakcja Matmomanii podczas spotkania z policjantem.

Agnieszka Rabenda
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Wywiad z Dyrektorem Szkoły Podstawowej
nr 17 panią mgr Joanną Łaska na temat akcji
"Nie reagujesz - akceptujesz".

Redaktorzy:
Nasza gazetka
bierze udział w
akcji "Nie
reagujesz - 
akceptujesz".
Czy słyszała
pani o tej
kampanii?

Dyrektor: Tak.
To bardzo
ważna akcja,
ponieważ nie
możemy
pozwolić na
przemoc w
naszym
otoczeniu.

R: Jak pani
myśli czy my
jako dzieci
możemy coś
zrobić, aby
poprawić

bezpieczeństwo
w naszym
otoczeniu poza
szkołą?

D: Możemy
zrobić bardzo
dużo. Przede
wszystkim sami
musimy się
zachowywać w
sposób
bezpieczny i
przestrzegać
zasad.

R: Czy według
pani w naszej
szkole jest
bezpiecznie?

D: Tak. Jednak
musimy stale
pracować nad
swoim
zachowaniem

i reagować w
trudnych
sytuacjach.

R: Co my jako
uczniowie
możemy zrobić
gdy
zauważymy
kradzież,
przemoc
fizyczną lub
psychiczną w
szkole?

D: Przede
wszystkim
zgłosić
nauczycielowi.
Nie bać się
reagować. W
szkole nie
jesteście sami
macie zawsze
wsparcie w nas.

R: Bardzo
często jest tak,
że nawet jeśli
widzimy
sytuacje, które
nie powinny
zaistnieć
boimy się o
tym
komukolwiek
powiedzieć lub
odpowiednio
zareagować.
Jak by pani
nas
przekonała, że
warto o tym
mówić lub
warto
reagować?

D: Wszyscy
chcemy żyć w
bezpiecznym
środowisku.
Jeśli nie
zareagujemy,
nie powiemy
komuś,
przypadki
agresji będą się
powtarzały
coraz częściej.
Przecież
nikomu nie
podoba się
agresja,
przemoc,
kradzieże.

R: Czy w pani
życiu
prywatnym
zdarzyła się
sytuacja w
której pani
zareagowała na
niewłaściwe
zachowania
innych?

D: Tak.

R: Czy może
pani opisać
jedną taką
sytuację?

D: Najczęściej
reaguję,

gdy dzieci
niewłaściwie
przechodzą
przez jezdnię.
To stwarza
ogromne
zagrożenie dla
ich życia i dla
bezpieczeństwa
kierowców.

R:Dziękujemy
za wywiad.

Pytania
opracował
zespól
redaktorów
Matmomanii.
Wywiad
przeprowadziły:
Magdalena
Lisicka, Paulina
Pluta, Kamila
Mleczyńska,
klasa 5b.

Dyrektor SP nr 17 z dziennikarkami.
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