
Katowice, dnia 18 stycznia 2018r.

Drodzy Uczniowie Szkół Podstawowych!

Nazywam się Sznupek.  Jestem pieskiem - maskotką policyjną
oraz  Waszym  przyjacielem.  Na  pewno  znacie  mnie  z  miejskiego
programu realizowanego  w  Waszej  Szkole  p.t.  „Bezpieczne  dziecko
– przyjaciel Sznupka”.

Wraz  z  policjantami  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Katowicach
przygotowałem dla Was na czas „Ferii zimowych” konkurs z nagrodami
p.t.: „Mądry Uczeń nie bazgrze po murach”.

Ferie na Śląsku będą trwać od 29 stycznia do 11 lutego 2018r.
To  czas  odpoczynku  od  szkoły.  Niektórzy  z  Was  wyjadą  w  góry
z rodzicami,  inni  na  kolonie  z  rówieśnikami,  a  część  pozostanie
w mieście. 

Tematem tegorocznego konkursu jest dbanie o przestrzeń publiczną naszego
miasta. Pewnie zastanawiacie się, co to jest przestrzeń publiczna? Wyjaśnię to Wam.
Przetrzen  publiczna  to wszystkie  miejsca  dostępne  powszechnie,  czyli  dla
wszystkich.   Jest  to  taka  przestrzeń  (fizyczna  lub  niefizyczna),  w  której  może
znaleźć się każdy z nas, np. drogi, ulice, przejścia podziemne, skwery miejskie, place
zabaw, boiska, przystanki wraz z ich wyposażeniem (np. ławki, huśtawki itp..), a także
budowle  i  budynki  stanowiące  własność  publiczną  lub  prywatną  np.  szkoła,  bloki
mieszkalne, klatki schodowe. Najczęściej korzystamy z nich nieodpłatnie.

Czy  podobają  Wam  się  popisane  obraźliwymi  słowami  i  rysunkami  elewacje
domów czy ściany  klatek  schodowych?  Wiecie  o  tym,  że  pomazane  napisami  znaki
drogowe  mogą  przyczynić  się  do  wypadku  drogowego?  Czy  przeszkadzają  Wam
pomazane mury różnymi klubami piłkarskimi czy pseudonimami? 

Mnie  się  to  nie  podoba.  Każdy  obraz,  podpis  czy  rysunek,  który  jest
umieszczony bez zezwolenia właściciela w przestrzeni publicznej lub prywatnej (tak
zwane nielegalne graffiti) to wandalizm czyli niszczenie mienia. Za to grożą wysokie
kary pieniężne. 

Czy niszczenie przestrzeni publicznej można nazwać odwagą?  Na pewno nie!
Właściciel  pomalowanego  w  bazgroły  budynku  ponosi  szkodę.  Jego  budynek  jest
zniszczony. Usunięcie nielegalnych napisów z elewacji z budynków i innych obiektów
jest bardzo kosztowne, ponieważ drogie jest zmywanie farby czy sprayu, np. z tynku. 

Rodzice  młodego  wandala  nie  będą  zadowoleni,  kiedy  będą  musieli  zapłacić
za naprawę czyjeś własności. Sprawy wobec nieletniego, który zniszczył czyjeś mienie
rozpatruje Sąd Rodzinny. 

Myli się ten, kto myśli, że to co publiczne jest niczyje.  Każdy z nas ponosi
odpowiedzialność  za  to,  jak  wygląda  nasze  otoczenie  i  miasto.  Każdy  jest
odpowiedzialny za swoje czyny. 

Odwagą  jest  otwarcie  wyrazić  swoje  zdanie,  okazać  pewność  siebie
i  powiedzieć,  że  nie  zgadzasz  się  na  niszczenie  rzeczy.  Odwagą  jest  zareagować
w  takiej  sytuacji  i  powiedzieć  o  tym  dorosłemu.  Ozdobą  miasta  są  tylko  legalne



graffiti i murale (reklamy na murach).
Jeśli chcesz, aby Twoje miasto było czyste, ładne i estetyczne zapraszam Cię

do wzięcia udziału w konkursie p.t. „Mądry uczeń nie bazgrze po murach”. W pracy
konkursowej możesz wyzwolić swoją kreatywność, pobudzić wyobraźnię i wykazać się
talentem, używając całęj palety kolorów.

Wybierz  interesujący  Cię  obiekt  z  przestrzeni  publicznej  lub  prywatnej.
Następnie narysuj w jaki sposób należy o niego dbać np. „nie bazgraj po murach”.
Do pracy  rysunkowo  –  malarskiej  użyj  dowolnych  środków  np.  kredek,  pasteli,
mazaków, farb plakatowych.

Prace  uczniów klasy  IV –  VI  dodatkowo mają  zawierać  hasło  profilaktyczne
zniechęcające innych do niszczenia wybranego obiektu przestrzeni publicznej.

Prace ucniów klasy VII mają być w formie komiksu, zawierać maksymalnie sześć
okienek oraz krótkie dialogi.

Każdy  z  Was  w swoich pracach  może  użyć  mojego  wizerunku,  który  będzie
ostrzegał wandali lub radził jak prawidłowo należy się zachować. 

Obejrzę  wszystkie  prace  i  wybiorę  40  najciekawszych.  Listę  zwycięzców
konkursu  ogłoszę  na  stronie  internetowej  Komendy Miejskiej  Policji  w  Katowicach.
Laureatów najlepszych prac zaproszę na uroczysty Finał, który odbędzie się w Pałacu
Młodzieży w Katowicach.  Z  najlepszych prac stworzę Galerię,  którą  będzie  można
zobaczyć podczas Finału oraz cały miesiąc w Pałacu Młodzieży. Zdjęcia galerii  prac
zamieszczę na  naszej stronie  internetowej.  Więcej szczegółów na temat konkursu
znajdziecie w Regulaminie.

Ponadto wyróżnię  trzy szkoły,  z  których na  konkurs  wpłynie  najwięcej  prac.
Do ich  świetlic  szkolnych  przekażę  po  jednej  mojej  grze  „Patrol  Sznupka”,  który
przez zabawę uczy bezpiecznych zachowań.

Życzę  przyjemnej  zabawy  podczas  tworzenia  prac  konkursowych  oraz
bezpiecznych ferii zimowych!

     
  Wasz Sznupek

P.S. Przypominam Wam, że wchodzenie na lód na zbiornikach wodnych zawsze
jest  niebezpieczne.  Korzystajcie  tylko  ze  sztucznych  lodowisk  w  miejscach
do tego wyznaczonych.


