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Elektroniczne Zakłady Naukowe

Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść.

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.
Ile stronic historii ponumerowała.
Ila dywanów z ludzi porozpościerała
na ilu placach, stadionach.

Nie jest jak inne uczucia.
Starsza i młodsza od nich równocześnie.
Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia.
Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.

Nie okłamujmy się:
potrafi tworzyć piętno.
Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.
Trudno odmówić patosu ruinom
i rubasznego humoru
krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.

Religia nie religia byle przyklęknąć na starcie.
Ojczyzna nie ojczyzna byle się zerwać do biegu.
Niezła i sprawiedliwość na początek.
Potem już pędzi sama.
Nienawiść. Nienawiść.
Twarz jej wykrzywia grymas
ekstazy miłosnej.
Ach, te inne uczucia cherlawe i ślamazarne.
Od kiedy to braterstwo
może liczyć na tłumy?
Współczucie czy kiedykolwiek
pierwsze dobiło do mety?
Porywa tylko ona, która swoje wie.

Jest mistrzynią kontrastu
między łoskotem a ciszą,
między czerwoną krwią a białym śniegiem.
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi
motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofiarą.
Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.
Jeżeli musi poczekać, poczeka.
Mówią, że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera
i śmiało patrzy w przyszłość
- ona jedna.
Wisława Szymborska - Nienawiść
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Belferskim okiem
ALEKSANDRA DOBRZAŃSKA
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Krew - czyli krótka historia
krwiodawcy
ADAM GRAJ

13 stycznia. . . Od rana pogoda nie nastrajała pogodnie. . . CHMURY. . . KROPLE Z NIEBA. . . a TRZEBA
WESPRZEĆ WOŚP! Idea wspaniała, bo JEDNOCZY
WIELU, bo BUDZI DO DZIAŁANIA, bo WSPIERA
DZIECIAKI I ICH RODZICÓW. TEGO dnia NIEBA
zesłały mi kilkuletniego wolontariusza, który z ojcem
kwestował tuż pod „moim” kościołem:) Z radością dałam się USERDUSZKOWAĆ i z czystym sumieniem
oddałam sprawdzaniu uczniowskich prac. Co jakiś czas
rzucałam okiem na ekran, w którym RADOŚNIE wybrzmiewały raporty z akcji. UŚMIECHNIĘCI wolontariusze, UŚMIECHNIĘCI ofiarodawcy . . . ! CZEGO
CHCIEĆ WIĘCEJ? Późnym popołudniem wybrałam się
do przyjaciółki, po drodze widziałam WIELU fundatorów
z czerwonymi dowodami DOBRYCH SERC:) ignorujących CHMURY. . . KROPLE z NIEBA. . . bo TRZEBA
WESPRZEĆ WOŚP! Wracałam około 22. Wsiadłam do
autobusu i na ekranie przeczytałam: ”Walka jest naturalna w świecie zwierząt, nienawiść ludzie sobie wymyślili”.
W TAKI DZIEŃ TAKIE SŁOWA wydały mi się bardzo
niestosowne, ale odezwał się we mnie belfer i uznałam
cytat za dobry na. . . uczniowską rozprawkę. . .
Parę minut później. . . JUŻ WIEDZIAŁAM, że NIENAWIŚĆ ZRANIŁA DOBROĆ.
Parę godzin później. . . JUŻ WIEDZIAŁAM, że NIENAWIŚĆ ZABIŁA DOBROĆ. . . CHMURY. . . KROPLE Z
NIEBA. . .
TAK NIE MOŻE BYĆ!

Czy każdy może zostać dawcą krwi? Niestety, nie każdemu jest to pisane. Trzeba spełnić kilka warunków zdrowotnych. Wystarczy prowadzić zdrowy tryb życia i nie
mieć chorób krwi. Kiedy jednak już zostaniemy dawcą,
musimy pamiętać, że KAŻDY DAWCA PILNUJE SWOJEGO STANU ZDROWIA i nie ignoruje niczego, co może
spowodować, że jego krew zagrozi życiu krwiobiorcy. To
duża odpowiedzialność, ale wiąże się z nią też ogromna
satysfakcja, ponieważ bycie krwiodawcą zobowiązuje do
odpowiedzialności, nie tylko ze względu na nasze zdrowie
i życie, ale też na osobę, która tę krew dostanie. Myśl o
tym, że nasza krew ratuje czyjeś życie i związane z tym
uczucia, są nie do opisania. Jak społeczność naszej szkoły podchodzi do tematu oddawania krwi? Według mnie
świetnie wspiera samą akcję, jak i wszystkie osoby, które
oddają krew. Co roku jest organizowana szkolna akcja oddawania krwi. Nie jest to normą w każdej szkole. Wymaga
na pewno ogromnych nakładów pracy od nauczycieli, którzy tę akcję organizują. Lecz czym by było krwiodawstwo
bez dawców? Pełnoletni uczniowie, którzy oczywiście mogą krew oddawać, robią to z chęcią i nie trzeba ich namawiać. Co roku coraz więcej osób decyduje się na zostanie dawcą. Większość z nas po raz pierwszy oddaje krew
w czasie akcji szkolnej. Gdybyśmy skupili się na dokładnej liczbie osób, które oddają co roku krew, to - tak jak
WOŚP- co roku bilibyśmy nowe rekordy. Ale czy te liczby
są ważne? Nie, liczy się dla nas to, że pomagamy. Sam oddałem krew dwa razy . Pierwszy raz w punkcie ( tydzień
po ukończeniu osiemnastego roku życia) a drugi raz u nas
w szkole. Najlepiej wspominam ten drugi raz, ponieważ
czułem się bezpieczniej i pewniej. Co my, dawcy, mamy
z tego oprócz satysfakcji? Przecież w tym całym natłoku nauki i sprawdzianów, wiedząc, że każda kropla krwi
się przyda, nie możemy mdleć lub być osłabieni. Obiecuję
wam, że ŻADEN nauczyciel w naszej szkole nie będzie
wymagać od was wiedzy z lekcji, podczas których oddawaliście krew. KAŻDY da wam czas na nadrobienie materiału. NASZA SZKOŁA UCZY WŁAŚCIWYCH POSTAW WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA I POPIE-
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RA JE. Organizatorzy nie zapomnają również o... czekoladzie oraz o innych upominkach. Oczywiście przysługuje
wam wolny dzień od nauki, więc nie będziecie musieli pisać usprawiedliwienia. Pomyślicie sobie, że podchodzę do
tego tematu przedmiotowo. TAK NIE JEST! Ci, którzy
dostają krew, nie pytają się, dlaczego ktoś ją oddał. Dla
nich liczy się tylko to, że ktoś TAK postąpił. Jeżeli oddajesz krew, to już JESTEŚ moim i ich BOHATEREM. W
imieniu swoim i wielu uczniów naszej szkoły chciałbym
podziękować organizatorom szkolnej akcji krwiodawstwa.
A każdemu, kto kiedykolwiek oddał krew, ogromne dzięki i ukłony. Ilość osób oddających krew w naszej szkole i
kraju świadczy tylko o tym, że nie zatraciliśmy do końca
naszego człowieczeństwa. Apeluję do każdego, kto się boi
lub z powodów osobistych nie chce oddać krwi, nie dlatego że nie może, tylko dlatego, że nie chce. PODZIEL
SIĘ KRWIĄ nie tylko dlatego, że kiedyś to Ty, a może
ktoś bardzo Ci bliski będzie jej potrzebować. Jeżeli można
pomagać, to należy to należy to robić w każdy możliwy
sposób.

Uważaj na swoje dane
HUBERT MUSIAŁ
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ale np. bazę danych z informacjami o klientach danej firmy, skutki mogą być o wiele gorsze. Ostatnio głośno było
o sklepie internetowym, który padł ofiarą hakera i wykradł dane osobowe bardzo dużej ilości osób, dzięki czemu otrzymał dostęp do numerów pesel oraz wyżej wspomniane dane z dowodu osobistego na które bez problemu
można zaciągnąć pożyczkę. Może zawinił sklep, może po
prostu trafili na złego człowieka. Ale takich złych ludzi
jest o wiele więcej. Dlatego trzeba być bardziej powściągliwym i cenić swoją prywatność, nie udostępniać swoich
danych. Bardzo w tym pomogło RODO z ubiegłego roku,
mówiące że nie można żądać więcej danych niż potrzebne.
Napisałem to jako przestrogę i informację do czego może
doprowadzić nieświadomość większości ludzi.

ochrona danych osobowych podstawowe pojęcia
JAKUB USACZ

W 1997 r. przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych powołano do życia GIODO jako centralny organ administracji państwowej odpowiedzialny za kontrolę
przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Polsce. Jest to dość nietypowy podmiot, gdyż występuje jednocześnie w podwójnej roli nadzorcy odpowiedzialnego
za przestrzeganie prawa i rzecznika praw ochrony danych
osobowych. Do kompetencji GIODO należy:
• kontrola zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg,
• prowadzenie rejestru zbiorów danych,
• opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń przygotowywanych przez ministerstwa i parlament

Wiele ludzi chce się wzbogacić. Znajduje dobrze płatne prace, inwestuje, oszczędza, ale zapomina o najważszniejszym - bezpieczeństwie. Wiele ludzi nie zdaje sobie
sprawy co można zrobić człowiekowi, który nie zabezpieczy swoich danych osobowych lub nie myśli o ich ochronie.
W wielu miejscach takich jak wypożyczalnie lub ośrodki
sportowem, klienci zostawiają na prośbę pracownika dowód mimo że jest to nie zgodne z prawem i nawet nie
zastanawiają się nad konsenkwencjami tego czynu. To samo jest z kserem dowodu osobistego czego zażącać mogą
tylko banki albowiem umożliwia to zaciągnięcie różnego
rodzaju zobowiązań, w tym finansowych. Bardzo częste
są sytuacje, że ktoś posiada kredyt o którym nawet nie
wie, a dowiaduje się w momencie kiedy firmy pożczkowe i
windykatorzy domagają się zwrotu pieniędzy. Brak ochrony danych osobowych, gdy nie chodzi o samą jednostkę,

• inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, w tym
kierowanie publicznych wystąpień zmierzających do
zapewnienia skutecznej ochrony danych,
• uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji.
RODO - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z kwietnia 2016 r. wprowadza istotne zmiany
w podejściu do ochrony danych osobowych stosowanym
dotychczas przez europejskie przedsiębiorstwa, promując
nowe, odpowiedzialnościowe podejście do ochrony prywatności. Dane osobowe definiuje się jako informacje,
dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie osoby fizycznej. Są to wszystkie informacje o osobie, której tożsamość jest oczywista lub jej zidentyfikowanie nie wymaga wielkiego nakładu pracy, czasu czy kosztów. Dane
wrażliwe (dane sensytywne) jest to pojęcie odnoszące się
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do kategorii danych osobowych, wymagających szczególnej ochrony. Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych można znaleźć w Internecie np.
https://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/10423

Stalking
CEZARY WIRCHNIAŃSKI

W dzisiejszych czasach nie sposób obyć się bez elektroniki, social mediów i sztucznej inteligencji. Z dnia na
dzień świat rozwija się z zastraszającym tempie, a najnowsze statystyki alarmują o zatrważających skutkach,
jakie niesie ze sobą postęp. Pomimo wielu zalet i udogodnień, za rozwojem kryje się wiele niebezpieczeństw.
Szczególnie groźnym stał się powszechnie znany nam wynalazek - internet. Wirtualny świat i media społecznościowe niosą ze sobą niepokojące zjawiska takie jak hejt
czy cyberprzemoc. Jedną z jej form jest stalking, który
w szczególności można zaobserwować „w sieci”. Stalking
jest to uporczywe, powtarzające się z nasiloną siłą nękanie drugiej osoby naruszające jej prywatność czy też
wzbudzanie uzasadnionymi okolicznościami poczucie zagrożenia ,które stało się podstawą do stworzenia regulacji
prawnej”. Według powyższej definicji możemy zauważyć
że stalking jest rzeczą niezgodną ze wszelkimi normami
moralnymi i prawem. Dlaczego jest to tak „popularne”
zjawisko i czy możemy w nim w jakiś sposób walczyć ?
Na początku pragnę przybliżyć dobrze znaną mi historie
mojej koleżanki. Asia (lat 17) poszła jakiś czas temu na
imprezę do naszego wspólnego znajomego. Poznała tam
pewnego chłopaka był on o 2 lata starszy od niej, ale
pomimo różnicy wieku miło im się rozmawiało. Razem
tańczyli, pili i bawili się przez cały wieczór. Pod koniec
imprezy on zaproponował spotkanie, a Asia się zgodziła. Na spotkaniu dziwnie się zachowywał i wydawał się
strasznie nachalny. Gdy zaproponował następne spotkanie Asia oznajmiła mu ,że ma dużo nauki i nie ma czasu
na związek. Od tego czasu chłopak cały czas zasypywał ją
wiadomościami na mediach społecznościowych. Asię bardzo to denerwowało ,więc powiedziała mu że nie ma ochoty na kontynuowanie dalszej znajomości i zablokowała go
na owym portalu. Po paru dniach chłopak zaczął wysyłać do niej SMS-y z przeprosinami, Asię zdziwił fakt skąd
ów chłopak ma jej numer (skoro nigdy mu go nie podała).Postanowiła nie odpisywać na jego SMS-y. Około
tygodnia później chłopak zaczął przychodzić pod szkołę
Asi i wysyłać jej zdjęcia które robił z ukrycia, a później
udostępniał wraz z dziwnymi, obraźliwymi podpisami. W
ten sposób wielu jej znajomych uwierzyło w plotki rozsyłane przez nieznajomego z imprezy i dziewczyna straciła
swoich przyjaciół i dobrą reputacje. Po dwóch miesiącach
nękania, Asia postanowiła zgłosić sprawę na policję. Służby zajęły się chłopakiem, natomiast dziewczyna musiała
udać się na spotkanie z psychologiem, ponieważ cała ta
historia była dla niej traumatycznym przeżyciem. Z tej
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historii możemy wysunąć jasne wnioski. Stalking nie tylko narusza strefę prywatną ofiar ataku, ale wywiera także
wpływ na ich otoczenie. Osoby, które spotykały się ze stalkingiem często po tym wydarzeniu miewają problemy ze
zdrowiem psychicznym, co może mieć późniejsze odbicie
w ich przyszłości. Ślad zostawiony w naszym mózgu, jest
o wiele trwalszy i trudniej usuwalny niż straty materialne
czy urazy fizyczne. Właśnie dlatego ta odmiana przemocy jest wyjątkowo okrutna i powinno się z nią walczyć.
Jednak w dzisiejszych czasach panuje powszechna znieczulica, a ludzie starają się unikać bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem (jeżeli chodzi o przemoc, ale
także niesienie pomocy). Bardzo ważne jest uświadamianie młodzieży i dzieci już od najmłodszych lat o roli social mediów i o niebezpieczeństwach, jakie ze sobą niosą.
Przede wszystkim, natomiast w szkołach i domach musimy uczyć wzajemnego szacunku i empatii wobec drugiego
człowieka. W taki sposób mamy szansę wygrać bitwę toczoną z tak trudnym przeciwnikiem, jakim jest stalking.
A czy ty doświadczyłeś kiedykolwiek stalkingu? A może
ktoś z twoich bliskich? Pamiętaj, że zawsze warto zgłosić
się o pomoc, którą możesz uzyskać od lokalnej jednostki
policji. Nie jesteś sam!

