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2013
NA ŚWIECIE
W POLSCE
W SZKOLE

1.

KONFLIKT W SYRII

Gdy świat obiegła wiadomość o użyciu broni chemicznej przez reżim al-Asada,
amerykańska interwencja w Syrii zawisła na włosku. Ostatecznie sprawę
rozstrzygnęło ONZ, nakazując zniszczenie całego syryjskiego arsenału
chemicznego. Niestety, wojna w Syrii wciąż trwa, i nic nie wskazuje na to, by
miała się szybko zakończyć.

2.

INWIGILACJA NA ŚWIATOWĄ
SKALĘ

Edward Snowden przedstawił dowody na
co miliony ludzi na całym świecie
podejrzewały już od dawna – że rząd
USA podsłuchuje i śledzi polityków oraz
obywateli niemal wszystkich krajów świata.
Ostatecznie Snowden
otrzymał od Rosji azyl
polityczny.

to,

3.

BUNT NA UKRAINIE

Gdy 21 listopada prezydent Wiktor Janukowycz odstąpił od podpisania umowy
stowarzyszeniowej z UE, obywatele wyszli na ulice. Mimo tłumów
protestujących na Kijowskim Majdanie, władze nie ustąpiły i zamiast z Unią
zawarły szereg porozumień Rosją. Mimo tego protesty wciąż trwają.

4.

NOWA TWARZ KOŚCIOŁA

Choć pontyfikat papieża Franciszka trwa dopiero
dziewięć miesięcy, to już zapowiada
historyczne zmiany. Niektóre już
się zaczęły – papież powołał
„rząd watykański” (radę
ośmiu kardynałów)
oraz komisję ds.
pedofilii. Walcząc o
ludzką i skromną twarz
Kościoła, sam pokazuje ją
na każdym kroku.

5.

POROZUMIENIE Z IRANEM

Przez ostatnie 10 lat wojna między Iranem a Izraelem wisiała na włosku. W
listopadzie udało się zawrzeć porozumienie, na mocy którego, w zamian za
złagodzenie sankcji, Teheran zobowiązał się ograniczyć swój program nuklearny.
Eksperci twierdzą, że nie tylko oddala to groźbę wojny, ale przede wszystkim
przybliża trwały pokój na Bliskim Wschodzie.

6.

ŚMIERĆ NELSONA MANDELI

Nelson Mandela zmarł piątego grudnia w wieku 95 lat. Jego śmierć poruszyła
cały świat. Zwany przez swych rodaków „tatą”,
Mandela był symbolem walki z segregacja
rasową, którą ostatecznie udało się wygrać w
maju 1994 roku.

1.

TRAGEDIA NA BROAD PEAK

Po śmierci Macieja Berbeki i Tomasza
Kowalskiego na Broad Peak Polską zatrzęsła
debata o sensie alpinizmu i etyce w górach.
Kilka miesięcy później w Himalajach życie
stracił Artur Hajzer, legenda polskiego
Himalaizmu.

2.

KOŚCIÓŁ MA KŁOPOT Z

PEDOFILIĄ
Choć wygodniej byłoby udawać, że problemu nie ma, to trzeba zdawać sobie
sprawę z tego, że do sądów trafia coraz więcej spraw o molestowanie dzieci przez
duchownych. Oliwy do ognia dolało niejasne stanowisko polskiego episkopatu
oraz niefortunna wypowiedź Abp. Michalika.

3.

AWANTURA O IN VITRO

Choć temat ten pojawia się w świecie medialnym i politycznym regularnie, w tym
roku ks. Laongchamps de Berier wywołał burzę swoją wypowiedzią o „dzieciach
z bruzdą”, zdementowaną przez ekspertów, podtrzymaną przez część episkopatu.

4.

KS. WOJCIECH LEMAŃSKI

NIEPOKORNY EMERYT
W lipcu z nakazu abp. Hosera ks. Wojciech Lemański musiał
opuścić parafię w Jasienicy i w wieku 53 lat przejść na
emeryturę. Lemański jest jednym z niewielu, którzy odważnie
mówią o pedofilii, pijaństwie i antysemityzmie
wśród księży. Zasłynął prowadzeniem dialogu z
Żydami i obchodzeniem rocznicy pogromu w
Jedwabnem.

5.

KLĘSKA POLSKIEGO

FUTBOLU
Okazuje się, że piękne stadiony i ofiarni kibice to za mało. Żadnemu
selekcjonerowi nie udało się zbudować przyzwoitej drużyny narodowej, i to mimo
takich międzynarodowych gwiazd jak Lewandowski czy Szczęsny. Za czasów
Leo Beenhakkera FIFA klasyfikowała Polskę na 16. Miejscu. Dziś jesteśmy na
78.

1.

WYBORY SAMORZĄDOWE

Na przełomie września i października odbyły się wybory przewodniczącego
samorządu szkolnego. Choć doszło do próby sfałszowania wyborów, dzięki
zabezpieczeniu kart do głosowania problem został rozwiązany. Przewodniczącym
samorządu został Krzysztof Gromnicki, a wiceprzewodniczącym - Marcin
Pruszczyk.

2.

GAZETKA

Pierwszego października 2013 roku ukazało się
pierwsze
wydanie
gazetki
szkolnej.
Prezentowaliśmy w nim liczbę głosów oddanych
na poszczególnych kandydatów w wyborach
samorządowych.

3.

PROBLEM ANTYSEMITYZMU

Pierwsze kontrowersje gazetka szkolna wywołała, gdy 4 listopada na jej łamach
ukazał się list otwarty do dyrektora. Pisaliśmy o problemie antysemityzmu wśród
uczniów, a więc kwestii dotyczącej także dużej części społeczeństwa.

4

. SAMORZĄD

Samorząd działa i osiągnął już pierwszy sukces - udało się zrealizować Wi-Fi.
Choć nadal stara się urzeczywistnić prośby i pomysły uczniów, można odnieść
wrażenie, że spoczął na laurach.
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