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Nie masz wpływu na wojnę,  ale Ty też możesz pomóc
Dokończenie ze str. 1
Urząd Miasta od początku inwazji organizuje wszelkiego 
rodzaju zbiórki. 
Robią to także  różne sklepy np. Rossman. Działają one w 
ten sposób: 
1. Kupujesz produkty danego sklepu.
2. Obok kas jest koszyk z rzeczami, które zostaną 

później przekazane. 
3. Wrzucasz wybrany produkt do koszyka.
I w ten właśnie sposób możesz pomóc! 

Ida

***
Żeby pomóc, najważniejsza jest koordynacja, czyli 
zorganizowanie działań i chęć pomocy. Wspaniałe jest to, 
że Polacy postanowili pomóc i spisują się w tym bardzo 
dobrze. Bardzo ważne jest to, żeby żadna pomoc nie 
przepadła, ponieważ jest naprawdę dużo osób 
udzielających pomocy i jeszcze więcej tych, które jej 
potrzebują. Dlatego powstały punkty konkretnych 
potrzeb: zbiórki ubrań, jedzenia, zabawek, kosmetyków, 
tak jak u nas w szkole.

Pomagać można w różny sposób.
1.Transport, przewożenie ludzi, zwierząt i rzeczy w 

Polsce i Ukrainie.
2.Przyjmowanie ludzi do tymczasowych mieszkań.
3.Zbiórki rzeczy, jedzenia…
4.Pomoc prawna np. medyczna, psychologiczna, 
znalezienie pracy, nauka języka.

Jak możemy pomóc.
1.Z rodzicami należy pomyśleć jakie mamy możliwości, 
żeby zaoferować pomoc dla nikogo uciążliwą. Musimy 
pamiętać również, żeby nie podejmować pochopnych 
decyzji, ponieważ pomoc musi być skuteczna.
2.Znaleźć organizację, do której mamy zaufanie i 
najlepiej się do niej zgłosić, że oferujemy pomoc np. 
punkty zbiórek w Zakopanem, gminne i szkolne, fundacje 
i ich zbiórki pieniężne np. Polska Akcja Humanitarna, 
Fundacja Ocalenie.
3.Ważne jest również to, że nie tylko ludzie uciekają z 
kraju, gdzie jest wojna, są też zwierzęta. Grupy do 
pomocy można znaleźć w internecie i zaopiekować się 
takim zwierzęciem przez najbliższy czas.

Jeżeli znasz jakąś osobę z Ukrainy, nawet taką z którą 
dawno straciłeś kontakt, zadzwoń do niej i zaoferuj 
pomoc.
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str. 4

Co oglądać?
Dowiesz się co to jest feminizm

Ostatnio oglądałam bardzo fajny film pod 
tytułem “Moxsi”. Jest to komediodramat dla 
nastolatków w reżyserii Amy Poehler. Scenariusz do 
filmu jest napisany na podstawie powieści Jeniffer 
Matchieu o tym samym tytule. 

Bohaterką filmu jest Vivian - wstydliwa i 
pozornie nieśmiała nastolatka. Gdy w jej liceum dochodzi 
do poniżającego i przedmiotowego traktowania 
dziewczyn przez chłopaków z ich szkoły główna 
bohaterka zainspirowana buntowniczą przeszłością swojej 
matki, nie wytrzymuje. Jej reakcja jest bardzo mocna, dla 
wszystkich niespodziewana i bardzo zmienia prawa 
dziewczyn w szkole. Fajnie pokazana jest przemiana 
głównej bohaterki z cichej i mało popularnej na odważną i 
podziwianą liderkę grupy. 

Jest to film feministyczny, pokazuje, że warto 
walczyć o swoje prawa i, że w sile kobiet jest niezwykła 
moc. Film spodobał mi się, ponieważ pokazuje 
solidarność uczniów szkoły, wspólne działanie i 
zjednoczenie się wokół ważnego tematu. Jest to z 
pewnością film dla nastolatków, pokazuje w ciekawy, 

czasem śmieszny, a czasem dramatyczny sposób  życia w 
liceum. Jest bardzo dobrą ilustracją tego na czym polega 
feminizm, z jak trudnymi działaniami się wiąże i z jakimi 
sytuacjami spotykają się osoby aktywne społecznie. 
Inspirujący, trzymający w napięciu, momentami śmieszny 
i romantyczny. Bardzo Polecam:) 
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