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Szko³a Podstawowa Nr 1

Ekologia –
problem globalny
„... to, co tak cieszy oczy i raduje ducha mo¿e
ulec zniszczeniu”.
Jan Pawe³ II
Propagowanie ekologicznych postaw wœród
dzieci i m³odzie¿y, uwra¿liwienie na dba³oœæ o
œrodowisko, a tak¿e ukierunkowanie na rozbudzenie zainteresowañ szeroko pojêtymi zale¿noœciami miêdzy organizmami, a otoczeniem powinno
byæ istotnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej szko³y. W obecnych czasach problem
ekologii sta³ siê problemem globalnym. Zwrócenie uwagi na treœci ekologiczne powinno mieæ
wp³yw na przysz³oœæ mieszkañców Ziemi. ¯ycie
w harmonii cz³owieka z przyrod¹ zosta³o zak³ócone. Skutki tego mo¿emy dostrzec ju¿ dzisiaj:
zanieczyszczenia powietrza – smog, zanieczyszczenia wody, gleby, emisja gazów cieplarnianych,
wymieranie gatunków roœlin i zwierz¹t, zmiana
klimatu, problem z odpadami. Podejmowanie akcji na skalê œwiatow¹ le¿y w gestii liderów pañstw,
odbywa siê na szczeblu miêdzynarodowym.
W naszej szkole mo¿emy podejmowaæ lokalne
dzia³ania proekologiczne, które mog¹ w przysz³oœci zaowocowaæ dzia³aniami globalnymi. Dbamy o
œrodowisko poprzez ró¿norodne akcje, wyjœcia, rajdy, lekcje lub zajêcia dodatkowe. Jedn¹ z takich

form by³y wieloletnie zbiórki makulatury, zu¿ytych baterii, elektroœmieci, nakrêtek. Cieszy³o nas
du¿e zaanga¿owanie dzieci, m³odzie¿y, rodzin i
spo³ecznoœci lokalnej. Nasi uczniowie i ich rodziny
maj¹ satysfakcjê z tego, i¿ zbieraj¹c makulaturê
oszczêdzili œciêcia wielu drzew oraz wodê, któr¹
trzeba by by³o zu¿yæ w papierni. O ekologii pamiêtamy nie tylko podczas ró¿nych akcji, wyjœæ, wycieczek. Codziennie segregujemy œmieci, korzystaj¹c z wystawionych na ka¿dym piêtrze specjalnych
pojemników oznaczonych odpowiednim kolorem i
napisem. Zgodnie z powiedzeniem „czym skorupka
za m³odu nasi¹knie...” dzieci ucz¹ siê nawyku oddzielania odpadów, przenosz¹ to na grunt domowy.
W ten sposób przyczyniaj¹ siê do ograniczenia zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza.
Uczniowie ka¿dego dnia dowiaduj¹ siê, jak
troszczyæ siê o nasz¹ planetê. Wiedz¹, ¿e nale¿y
oszczêdzaæ wodê, papier, pr¹d. Przypominaj¹ im
o tym kolorowe naklejki obrazkow-informacyjne
umieszczone w szkolnych
³azienkach i salach.
Poszerzaj¹c ofertê edukacyjn¹ szko³y zapraszamy do
naszej placówki specjalistów
z zakresu ochrony œrodowiska
z ró¿nych instytucji. Pracownicy Izby Celnej przeprowadzali spotkania poœwiêcone
m. in dziko ¿yj¹cym gatunkom roœlin i zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem (CITES).
Uczniowie klas starszych
uczestniczyli w zajêciach
„Plastik off”, podczas których
zwrócono uwagê na ogromny
problem globalny zanieczyszczenia Ziemi drobinami
plastiku w glebie i wodzie.
Nasi wychowankowie uœwia-
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domili sobie, ¿e konieczne jest odejœcie od u¿ywania torebek foliowych, naczyñ jednorazowych.
W tym celu na szkolnym Festiwalu Zdrowia zaprezentowaliœmy zalety picia dobrej, mineralnej
wody oraz Ÿród³a jej zanieczyszczeñ.
Sta³ym elementem edukacji ekologicznej jest
udzia³ w licznych konkursach przyrodniczych:
szkolnych, miêdzyszkolnych (np. „Przyjaciel przyrody”, „Eko-zabawka”), a tak¿e ogólnopolskich
(np. „Eko-Planeta”, „Nasza Ziemia- œrodowisko
przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro”). Uczniowie,
przygotowuj¹c siê do nich pod kierunkiem nauczycieli, poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê poza podstawowe
zagadnienia, a tak¿e uœwiadamiaj¹ problem cywilizacyjnych zagro¿eñ œrodowiska naturalnego.
Kolejnym dzia³aniem jest cykliczna akcja Sprz¹tania Œwiata, prowadzona w soboty. Uczniowie pod
opiek¹ nauczycieli wychodz¹ w teren posprz¹taæ
okolice Szczecina. M³odzie¿ poinstruowana o zasadach bezpieczeñstwa, zaopatrzona w jednorazowe rêkawiczki b³yskawicznie zape³nia³a worki odpadami. Szczególnie zaœmiecone s¹ tereny wokó³
k¹pielisk miejskich po sezonie letnim. Znajdowaliœmy np. zu¿yte grille, zniszczone parasole przeciws³oneczne, jednorazowe plastikowe opakowania.
W naszej szkole prê¿nie dzia³aj¹ organizacje
PTTK, LOP, w ramach których odbywaj¹ siê cieka-

we rajdy turystyczne. Organizowane s¹ w soboty i
zrzeszaj¹ dzieci z ró¿nych poziomów klas, w ró¿nym
wieku. Celem tych dzia³añ jest rozpowszechnianie
form proekologicznego spêdzania wolnego czasu, a
tak¿e mo¿liwoœæ obcowania z przyrod¹, dostrzegania jej piêkna i nabywanie wiedzy empirycznej.
Organizowaliœmy tak¿e wyjazdy edukacyjne poza
teren Szczecina, m.in. do Oœrodka Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Kliniskach, gdzie na profesjonalnie przygotowanej œcie¿ce dydaktycznej uczniowie poznawali tajemnice lasu. W Oœrodku Szkoleniowo-Badawczym Ostoja dzieci uczestniczy³y w
warsztatach „Energia S³oñca”, podczas których
poznawa³y zagadnienia dotycz¹ce energii odnawialnej (m.in. kolektory s³oneczne, ogniwa fotowoltaiczne), budowa³y modele samochodów solarnych.
Du¿¹ frajdê sprawi³a dzieciom przeja¿d¿ka gokartem napêdzanym energi¹ s³oñca. W naszej ekologicznej podró¿y nie mo¿e zabrakn¹æ wizyt w EcoGeneratorze, Ekoporcie, które poszerzaj¹ wiedzê
uczniów na temat wykorzystania odpadów do wytwarzania energii. Wychowawcy organizuj¹ liczne
wycieczki przyrodnicze, zielone szko³y m.in. do
obszarów objêtych ochron¹ przyrody ( np. Iñski Park
Krajobrazowy, Drawski Park Krajobrazowy).
Jesteœmy szko³¹ po³o¿on¹ w centrum miasta, otoczon¹ licznymi budynkami. W zwi¹zku z tym od
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wielu lat dbamy o to, aby upiêkszaæ teren wokó³
niej. Za³o¿yliœmy szkolny ogródek, który pielêgnowany jest przez uczniów pod czujnym okiem opiekunów. Corocznie pojawiaj¹ siê nowe nasadzenia,
systematycznie odbywaj¹ siê w nim prace porz¹dkowe. W upiêkszanie terenu szko³y w³¹czaj¹ siê
tak¿e rodzice, którzy zasadzili przy boisku szkolnym kilka drzewek ozdobnej wiœni Kanzan. Aktywnie uczestniczyliœmy w miejskich konkursach i akcjach dotycz¹cych zagospodarowania terenów zielonych np.: „Zielona Szko³a – Przygoda z Przyrod¹”
zajmuj¹c III miejsce oraz „Zielona Szko³a – Nasza
przygoda z bioró¿norodnoœci¹” – wyró¿nienie.
Wiosenn¹ wizytówk¹ Szczecina sta³y siê kwitn¹ce krokusy. Nasza szko³a tak¿e chce j¹ tworzyæ,
dlatego wziêliœmy udzia³ w „Krokusowej Rewolucji”, która jednoczeœnie by³a dla naszych uczniów
lekcj¹ przyrody i prospo³ecznych zachowañ.
Kolejnym planowanym przedsiêwziêciem jest zorganizowanie ekokiermaszu, podczas którego sprzedawane bêd¹ torby bawe³niane na zakupy wykonane przez uczniów wraz z rodzinami w ramach szkolnego konkursu. Celem tego dzia³ania jest przyczynienie siê do poprawy stanu œrodowiska poprzez
rezygnacjê z kupowania reklamówek foliowych.
Dochód uzyskany ze sprzeda¿y toreb przeznaczony zostanie na zakup roœlin do naszego ogródka.
Kszta³towanie nawyków m¹drego korzystania
z zasobów œrodowiska naturalnego jest obecnie
koniecznym elementem edukacji spo³ecznej.
Mamy nadziejê, ¿e nasze dzia³ania na gruncie
szkolnym przyczyni¹ siê do zwiêkszenia ekoœwiadomoœci naszych uczniów, a tak¿e ca³ej spo³ecznoœci lokalnej. Wpajaj¹c od najm³odszych lat ideê
ekologii, rozwijamy w m³odym cz³owieku odpowiedzialnoœæ za swoje czyny i decyzje.
Renata Antkowiak
Ewa ¯ydownik-B³a¿ejewska
– nauczycielki ze Szko³y Podstawowej Nr 1
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Szko³a Podstawowa Nr 51

Od malucha
do przyrodnika
Bli¿sza i dalsza przyroda, to dziedzina ¿ycia, która w piêkny sposób umo¿liwia kszta³towanie u dzieci
wra¿liwoœci estetycznej i postawy proekologicznej.
To œwiat roœlin, zwierz¹t, s³oñce, wiatr czy deszcz,
wszystko to, co nas otacza i zachwyca ka¿dego dnia.
Przyroda szczególnie przyci¹ga uwagê dzieci poprzez swoj¹ paletê barw jak równie¿ dŸwiêki. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e, by wci¹¿, przez kolejne tysi¹ce lat mieæ, co podziwiaæ, trzeba o tê przyrodê dbaæ. Podejœcie to staramy siê zaszczepiaæ ju¿
u ma³ych dzieci, od najwczeœniejszych lat.
W zwi¹zku z tym Oddzia³y Przedszkolne Szko³y
Podstawowej Nr 51 przy ul. Miko³ajczyka w Szczecinie wziê³y udzia³ w akcji „Krokusowa Rewolucja”. Ka¿de dziecko z oddzia³u (a jest ich ca³kiem
sporo, bo a¿ 115) posadzi³o kilka cebulek krokusów przed budynkiem szko³y. A to wszystko po to,
byœmy na wiosnê, przyozdobili nasz teren przyszkolny piêknym dywanem kwiatów. Ju¿ dziœ dzieci z
niecierpliwoœci¹ wypatruj¹ krokusów i cieszy ich
ka¿dy kolejny p¹czek prê¿nie wybijaj¹cy siê spod
ziemi. Dodatkowo wziêliœmy udzia³ w akcji „Karmnik”, w której otrzymaliœmy karmnik dla ptaków
wraz z monta¿em. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ uczestniczyæ w spotkaniu z przedstawicielami Lasów Miejskich na temat dokarmiania ptaków zim¹, dziêki
czemu poczu³y siê odpowiedzialne za stworzenia
wa¿ne dla naszego ekosystemu. W³¹czyliœmy siê
równie¿ do akcji „Szkolne Ogródki Marvit”. Jest
to program dla dzieci, nios¹cy ze sob¹ naukê zdro-

wego od¿ywiania, zwracaj¹cy uwagê na istotê aktywnego spêdzania czasu wolnego, gdzie mo¿na
robiæ to poprzez pracê w³aœnie w ogrodzie. W ramach projektu, na zielonym terenie szkolnym powstanie Ogródek Warzywny i Zio³owy, którego zbiory bêd¹ wykorzystywane przez sto³ówkê przedszkoln¹ oraz podczas zajêæ organizowanych przez
firmê Marvit, zwi¹zanych ze zdrowym od¿ywianiem.
Oprócz tego dzieci bêd¹ mog³y braæ udzia³ w pracach porz¹dkowych w ogrodzie, co, jak mo¿na siê
domyœliæ sprawi im ogromn¹ radoœæ. Jak wiemy,
dla ma³ego dziecka, pomoc w takich pracach jest
nie lada wyzwaniem i przyjemnoœci¹. A ¿eby tego
nie by³o ma³o, zapisaliœmy siê na zajêcia „Fascynuj¹cy Œwiat Pszczó³ i Mrówek”, aby nasze maluchy mia³y okazjê poznaæ rolê tych niesamowitych
owadów. Podczas prelekcji na temat pszczó³ prowadzonej przez Aleksandra Rêbacza mo¿na dotkn¹æ prawdziwego plastra pszczelego, spróbowaæ
pszczelich produktów, a nawet zajrzeæ do wnêtrza
ula! Oprócz tego dzieci poznaj¹ równie¿ prawdziwy œwiat mrówek, ich zwyczaje, budowê cia³a, pracê. Jesteœmy pewne, ¿e nasze przedszkolne maluszki bêd¹ zadowolone i podekscytowane. Zaœ ju¿ nied³ugo, bo 15 kwietnia 2019 r. wybieramy siê do
Gospodarstwa Agroturystycznego w Smêtowicach,
by dzieci mia³y mo¿liwoœæ zabawy i relaksu na ³onie
natury oraz obejrzenia rozmaitych zwierz¹t zamieszkuj¹cych owe gospodarstwo.
Izabela Kaczmarczyk
Martyna Dogoda
– Szko³a Podstawowa Nr 51 w Szczecinie,
oddzia³y przedszkolne ul. Miko³ajczyka 20
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Szko³a Podstawowa Nr 63

Roœliny
i ich znaczenie
w ¿yciu cz³owieka
W roku szkolnym 2018/2019 Szko³a Podstawowa Nr 63 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Szczecinie przyst¹pi³a do realizacji projektu „Roœliny
i ich znaczenie w ¿yciu cz³owieka”. Projekt zosta³ podzielony na kilka etapów. Celem projektu
jest pog³êbienie œwiadomoœci uczniów, jak wa¿n¹
i istotn¹ rolê w naszym ¿yciu spe³niaj¹ roœliny.
Uczniowie jednoczeœnie zwracaæ bêd¹ uwagê na
wspó³pracê w grupie, sposoby komunikacji i wyznaczanie w nich zadañ oraz pe³nionych ról. Projekt rozpocz¹³ siê od przekazania ka¿dej klasie
sadzonek kwiatów. Uczniowie w tym samym czasie dostali powierzone zadania do wykonania.
Ka¿dy miesi¹c odkrywa nowe wiadomoœci o roœlinach. Poni¿ej zamieszczone s¹ informacje o
zadaniach, które ju¿ zosta³y zrealizowane oraz
tych, które bêd¹ realizowane póŸniej.

Etapy realizacji projektu
Etap I. – LISTOPAD
Ka¿da klasa podzieli³a siê na 5 grup. Ka¿da z
grupa otrzyma³a sadzonki kwiatów. Zadaniem
uczniów by³o samodzielnie wyznaczyæ sobie
rolê i zadania w grupie. Uczniowie uzyskiwali
informacje, jaki gatunek roœliny otrzymali, wyszukiwali informacji o warunkach, jakie trzeba
danej roœlinie zapewniæ. Zadaniem uczniów
by³o równie¿ wykonaæ fotografiê danej roœliny, aby móc póŸniej porównywaæ efekty pracy.
Technika i forma pracy przedstawienia informacji dotycz¹cych roœlin by³a dowolna. Uczniowie mogli wykonywaæ prezentacje, wykonywaæ
album itp.
Etap I zakoñczy³ siê w listopadzie. Jego celem
by³o sprawdzenie wiedzy, jak¹ uczniowie posiadaj¹ o gatunku roœliny, któr¹ otrzymali.
Etap II. – GRUDZIEÑ
Zadaniem uczniów by³o uzyskiwanie informacji
na temat roli i znaczenia roœlin w ¿yciu cz³owieka.
Zima jest okresem, w którym zanieczyszczenie
powietrza przekracza dopuszczalne normy. Jak
wa¿ne s¹ roœliny w naszym otoczeniu? Czy warto
je mieæ w swoich domach, szko³ach, miejscach
pracy? Jak wa¿n¹ rolê pe³ni?. Co to jest smog?
Na te i pozosta³e pytania uczniowie wspólnie
wyszukiwali odpowiedzi, pamiêtaj¹c jednoczeœnie
o dalszej pielêgnacji otrzymanej roœliny. Swoje
spostrze¿enia do³¹czali do pierwszej czêœci przedstawionej z listopada.
Etap III. – STYCZEÑ
W styczniu uczniowie wyszukiwali informacji
dotycz¹cej sposobów rozmna¿ania roœlin. Bardzo
wa¿nym by³o, aby odszukali informacjê dotycz¹cej sposobu rozmna¿ania danej roœliny, któr¹ otrzymali. W tym miesi¹cu ka¿da z grup organizowa³a
sobie ziemiê i doniczki, które bêd¹ niezbêdne do
sadzenia roœlin z koñcem lutego, pocz¹tkiem
marca. W tym miesi¹cu uczniowie wyznaczali w
ka¿dej grupie osobê odpowiedzialn¹ za opiekê
nad roœlin¹ podczas ferii zimowych. Wyznaczona osoba na okres ferii zimowych zabiera³a roœlinê do domu.
Etap IV – LUTY
W lutym uczniowie przesadzali roœliny do wiêkszych doniczek. Zadaniem ich by³o równie¿ zmierzenie roœliny i porównanie jej przyrostu.
Etap V – MARZEC
W marcu uczniowie bêd¹ wyszukiwaæ informacji na temat wp³ywu klimatu na dane gatunki roœlin. Istotn¹ rolê w tym miesi¹cu odgrywaæ bêdzie proces fotosyntezy.
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Etap VI – KWIECIEÑ
W kwietniu uczniowie bêd¹ wyszukiwaæ informacji dotycz¹cej wykorzystywania roœlin przez
cz³owieka. Nale¿y równie¿ zmierzyæ roœlinê i
porównaæ jej przyrost od momentu przesadzenia
do nowej doniczki.
Etap VII – MAJ
W tym miesi¹cu uczniowie przygotowuj¹ podsumowanie projektu.
Etap VIII – CZERWIEC
PODSUMOWANIE PROJEKTU
Zakoñczenie projektu odbêdzie siê w czerwcu
podczas festynu rodzinnego. Wspólnie z samorz¹dem szkolnym bêd¹ podsumowane efekty.
Zwrócimy uwagê na przyrost roœlin oraz zapewnienie im optymalnych warunków.
W naszej szkole w danym roku szkolnym powsta³y równie¿ obrazy z ¿ywych kwiatów. Na
dzieñ dzisiejszy mamy ich ju¿ 12. Powiesiliœmy na korytarzach szko³y. Naszym zadaniem
jest ukazanie, ¿e roœliny mo¿na wykorzystywaæ równie¿ w sposób bardziej oryginalny, nietypowy.
W maju wspólnie z uczniami bêdziemy sadziæ z ¿ywych kwiatów napis naszej szko³y. W
tamtym roku u¿yliœmy do tego 200 sadzonek
begonii, w tym roku nad wyborem gatunku
kwiatów jeszcze siê zastanawiamy. W roku
szkolnym 2018/2019 podejmujemy wiele dzia³añ maj¹cych na celu zwiêkszenie œwiadomoœci o roœlinach. Chcemy jednoczeœnie, aby nasza szko³a z ka¿dym miesi¹cem stawa³a siê coraz bardzie zielona. Osob¹ realizuj¹c¹ projekty
jest Sebastian Busa.

SOSW Nr 2

Powietrze i woda
wa¿na rzecz,
wiêc smogowi
mówiê precz
Od wielu lat w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Szczecinie prowadzi siê ró¿norodne zajêcia z zakresu edukacji
ekologicznej Jedn¹ z form jest cykliczny konkurs ekologiczny dla Szko³y Przyspasabiaj¹cej do Pracy Nr 2 wchodz¹cej w sk³ad SOSW
Nr 2. Ka¿dorazowo konkurs ten obejmuje inn¹
tematykê z zakresu ochrony przyrody i ma
swoje przewodnie has³o np.: „Góra œmieci
œwiat nam szpeci”, „Ziemia planet¹ ¿ycia”,
„Kiedy woda czysta ca³y œwiat korzysta”. Konkurs ten odbywa siê dwuetapowo. Ka¿da klasa, czyli ekipa konkursowa, otrzymuje od organizatorów konkursu materia³y i zadania do
opracowania przed fina³em konkursu. Podczas
fina³u konkursu klasy spotykaj¹ siê w szkolnej auli i wykonuj¹ ró¿ne zadania zwi¹zane z
tematyk¹ konkursu.
Ostatni konkurs odby³ pod has³em „Powietrze i woda wa¿na rzecz, wiêc smogowi mówiê
precz”. Tym razem m³odzie¿ zajmowa³a siê problemem smogu i jego skutkami dla przysz³oœci Ziemi. Fina³ konkursu rozpoczêli aktorzy
ze szkolnego ko³a teatralnego, którzy zaprezentowali uczestnikom konkursu zmodyfikowan¹ bajkê „Czerwony Kapturek” w której poruszane by³y problemy zwi¹zane z czystoœci¹
powietrza w ró¿nych miejscach Ziemi. Nastêpnie uczniowie SPdP Nr 2 (niepe³nosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym) przyst¹pili do rywalizacji wykonuj¹c ró¿ne zadania konkursowe.

10

Zadania te mia³y na
celu miedzy innymi:
• uœwiadamianie m³odzie¿y, ¿e od tego co robi
cz³owiek zale¿y jakoœæ
¿ycia na Ziemi,
• utrwalenie wiadomoœci zwi¹zanych z problemami ochrony œrodowiska,
• kszta³towanie nawyków zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami,
• kszta³towanie umiejêtnoœci wspó³pracy w zespole,
• rozwijanie sprawnoœci
manualnej,
• æwiczenie zmys³ów
Wœród zadañ konkursowych by³o: stworzenie
„smogowego drzewa”, rzut bateri¹ do specjalnego
pojemnika przeznaczonego do tego celu, segregacja materia³ów przeznaczonych do palenia w piecu
lub w ognisku, æwiczenie g³osu, s³uchu i wyobraŸni
oraz rozpoznawanie drzew, które tworz¹ na Ziemi
lasy mieszane wytwarzaj¹ce tlen niezbêdny do ¿ycia.
Doœwiadczenie chemiczne przeprowadzone przez
klasy pokaza³o uczestnikom konkursu jak wa¿ne
do ¿ycia jest czyste powietrze. Uczestnicy konkursu obejrzeli te¿ film o sposobach w jaki mo¿na dbaæ
o œrodowisko, w którym ¿yjemy. Wszystkie klasy
wykaza³y wielkie zaanga¿owanie i zdoby³y maksymaln¹ iloœæ punktów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, które ufundowali sponsorzy
dla których ochrona œrodowiska jest bardzo wa¿na.
Ta forma edukacji ekologicznej sprawdza siê w
warunkach pracy z m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹ intelektualnie w stopniu umiarkowanym. M³odzie¿
w du¿ym stopniu przyswaja treœci, które poruszane
by³y w trakcie konkursu i potrafi odnieœæ je do codziennego ¿ycia. I jest to kolejny krok w kszta³towaniu postaw proekologicznych wœród m³odzie¿y.
Halina Czosnowicz
– Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
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Jeœli nie my to kto?

Dbamy o œrodowisko
Ziemia to trzecia, licz¹c od S³oñca, oraz pi¹ta
pod wzglêdem wielkoœci planeta Uk³adu S³onecznego. Pod wzglêdem œrednicy, masy i gêstoœci
jest to najwiêksza planeta skalista Uk³adu S³onecznego. Ziemia jest zamieszkana przez miliony gatunków, w tym przez cz³owieka. Jest jedynym znanym miejscem we Wszechœwiecie, w którym wystêpuje ¿ycie. Wspania³e krajobrazy, przepiêkne kolory, cuda stworzone przez naturê, roœliny i zwierzêta… Ingerencja cz³owieka w œrodowisko naturalne doprowadzi³a do realnego zagro¿enia, co czyste, dziewicze, nieskazitelne.
Coraz szybciej rozwijaj¹ce siê technologie sprawi³y, ¿e stajemy siê przewodnikiem pr¹du elektrycznego! A wszystko za spraw¹ jak¿e wydaje
siê potrzebnych urz¹dzeñ dnia codziennego: telewizora, telefonu komórkowego, lodówki, telewizora, ³ó¿ka wodnego, anteny, alarmu, kuchenek mikrofalowych, radia, golarek, radarów, zgrzewarek, suszarek do w³osów, itd. To nic innego
jak tak zwany „smog elektromagnetyczny”. Do
tej listy do³¹czyæ mo¿na równie¿: samochody i
wydostaj¹ce siê z nich spaliny. Dostaj¹ siê one
do powietrza i staj¹ siê czynnikami wywo³uj¹cymi takie kataklizmy, jak: kwaœne deszcze, smog,
efekt cieplarniany, itd… Niew¹tpliwie wiêkszoœæ
z odkrytych wynalazków i zjawisk jest potrzebna
w ¿yciu cz³owieka, lecz nale¿y jednoczeœnie maksymalnie minimalizowaæ szkodliwy ich wp³yw na
i tak stoj¹ce na skraju wyniszczenia œrodowisko.
Mówi¹c o degradacji i dewastacji œrodowiska nie

mo¿na pomin¹æ katastrof ekologicznych, czyli
z³amania równowagi dynamicznej uk³adu ekosystemu œrodowiska przyrodniczego na skutek uszkodzenia lub zniszczenia jego struktury, b¹dŸ funkcji w takim zakresie, ¿e uniemo¿liwione jest dzia³anie naturalnych mechanizmów. Ka¿de z tych
zagro¿eñ ma wp³yw na cz³owieka i bêdzie mia³o
wp³yw na ka¿de nastêpne, przychodz¹ce na œwiat
pokolenie. Bez œwiadomoœci ekologicznej, na
bardzo wysokim poziomie, staniemy siê samo destruktywni. Nikt, oprócz nas samych nie sprawi,
¿e Ziemia, fauna, flora, otaczaj¹cy nas ca³y ekosystem zostanie mo¿liwie, wysoce odbudowany.
Edukacja dzieci z zakresu ochrony i kszta³towania œrodowiska cz³owieka powinna wiêc stanowiæ sk³adow¹ czêœæ dzia³alnoœci dydaktyczno
- wychowawczej i wychowawczo – opiekuñczej
nauczyciela i rodziców, a tak¿e powinna inspirowaæ ich do samoedukacji
Edukacja dzieci ju¿ od najm³odszych lat ¿ycia
jest podstawowym warunkiem racjonalnego postêpowania w duchu szacunku do przyrody i jej
ochrony tu i teraz oraz w
przysz³oœci, a tak¿e odpowiedniego postêpowania
wobec innych i siebie celem zachowania zdrowia
psychicznego i fizycznego.
Tworzenie sytuacji wyzwalaj¹cych potrzebê dzia³ania
na rzecz przyrody jest wiêc
niezmiernie wa¿ne.
Od kilku lat zajmujê siê
w moim przedszkolu takimi akcjami, jak: zbieraniem
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nakrêtek plastikowych dla chorego ch³opca. Od
wrzeœnia 2018 do stycznia 2019, zebraliœmy 12
du¿ych worków. Zbieramy równie¿ makulaturê,
która systematycznie wywo¿ona jest do firmy "Remondis". Pieni¹¿ki za makulaturê zostaj¹ przekazane do naszego szczeciñskiego TOZ czyli Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami. W zbiórkê nakrêtek i makulatury zaanga¿owane jest ca³e przedszkole. Od trzylatka po nauczycieli i rodziców.
Tak wiêc plastik i papier s¹ segregowane. Dziêki
nim niesiemy pomoc ludziom i zwierzêtom. Jednak najwiêksz¹ radoœæ mam kiedy prowadzê tak
zwane EkoWalentynki. Pomys³odawc¹ i organizatorem ogólnopolskim jest pan Dominik Dobrowolski. W tym dniu jestem...EkoWalentynk¹. Prowadzê zajêcia na temat segregacji œmieci . Ka¿da
z grup wykonuje równie¿ pracê plastyczn¹ z odpadów eko. Podczas trwania „EkoWalentynek”
chcemy pokazaæ, ¿e na najwspanialsze uczucie,
zas³uguje równie¿ Ziemia, a codzienna troska o
otaczaj¹cy œwiat jest najlepszym dowodem mi³oœci do naszej planety. Nasze przedszkolaki wyrazi³y tê mi³oœæ nie tylko ubiorem w kolorze czerwonym ale tak¿e szerok¹ wiedz¹ z zakresu ekologii. Odpowiadaj¹ na pytania: Komu mo¿na pomóc?. Po co siê pomaga? W jaki sposób? i w
koñcu, Jak ¿yæ aby dooko³a by³o czysto? Dzieci
dowiedzia³y siê do jakich pojemników mo¿na
wrzuciæ papier, szk³o kolorowe, szk³o bezbarwne, metal, plastik.. segregowa³y ró¿ne przedmioty i uk³ada³y na przygotowanych kartkach o tym
samym kolorze, co pojemniki, dzieli³y na sylaby
s³owo Ziemia oraz bateria, segregacja. Wskazywa³y g³oski w nag³osie i wyg³osie. Za wszystkie
dzia³ania dzieci otrzyma³y s³odki podarunek,
oczywiœcie w kszta³cie walentynkowego serduszka. Jesteœmy EKO.
Nasz zwyk³y-niezwyk³y dzieñ w przedszkolu zaczynamy zawsze sprawdzeniem stanu jakoœci pogody aplikacj¹ „Kanarek”. Dzieci s¹
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zaanga¿owane w to dzia³anie,
poniewa¿ to one przede
wszystkim musz¹ mieæ œwiadomoœæ tego czy w danym
dniu powietrze jest czyste
oraz czy w zwi¹zku z pojawiaj¹cym siê na aplikacji kolorem mo¿na wyjœæ na plac
przedszkolny. Informacja o
stanie jakoœci powietrza jest
wyraŸnie wyeksponowana kolorem: czerwonym, pomarañczowym/¿ó³tym i zielonym.
Wraz ze zmieniaj¹c¹ siê
por¹ roku i nadchodz¹c¹ wiosn¹, teren wokó³
przedszkola, za spraw¹ bratków, mieni siê wieloma kolorami. Dzieci przy niewielkiej pomocy nauczyciela sadz¹ kwiaty. Mo¿emy wówczas nie tylko zmieniæ wystrój terenu przedszkolnego ale równie¿ omówiæ budowê bratka, wymieniæ z jakich czêœci siê sk³ada oraz
co potrzebne jest roœlinom do ¿ycia.
Dbaj¹c o œrodowisko, dbamy równie¿ o w³asne
zdrowie. Zêby s¹ potrzebne do gryzienia, siekania, do jedzenia. Po posi³ku nasze dzieci myj¹ je
aby by³y czyste i zdrowe. Ka¿dy ma swój kubeczek, do którego nalewa wodê. Wiemy dobrze, ¿e
woda nie musi p³yn¹æ pe³nym strumieniem z kranu. Po czynnoœciach higienicznych czas na zajêcia dydaktyczne. Omawiamy miêdzy innymi warunki atmosferyczne panuj¹ce na dworze. Sprawdzamy, które œwiat³o bêdzie nam bardziej potrzebne. S³oneczne czy sztuczne. Jeœli za oknami jest
przejrzyste niebo i œwieci s³oñce, natychmiast
gasimy œwiat³o. Wiemy, ¿e Ÿród³o œwiat³a zewnêtrzne (s³oneczne) jest najbardziej wartoœciowym ze œwiate³.
Przed nami wiosna. Czêstsze wyjœcia na dwór.
Przed ka¿dym wyjœciem omawiamy z dzieæmi
kodeks bezpiecznej zabawy oraz przypominamy, jak wa¿ny dla estetycznego wygl¹du jest
czysty teren placu, gdzie stoj¹ pojemniki na
œmieci, gdzie i w czym roœliny czuj¹ siê najlepiej. Utrwalanie wiadomoœci spowoduje zapamiêtanie i wysoce prawdopodobne wykonywanie tego, co utrwalone.
Zbli¿aj¹ce siê warsztaty ekologiczne w naszym
przedszkolu Ekolandia.edu podpowiedz¹ dzieciom, co wybraæ aby byæ zdrowszym i ¿yæ zdrowo oraz zwiêksz¹ œwiadomoœæ naszego/ich wp³ywu na œrodowisko. Ide¹ warsztatów bowiem jest
podnoszenie poziomu œwiadomoœci ekologicznej
i kszta³towanie postaw ekologicznych spo³eczeñ-

stwa poprzez promowanie zasad zrównowa¿onego rozwoju. To tak¿e edukacj¹ ekologiczna w
zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, idea zero waste oraz ekologiczny tryb ¿ycia.
Podczas dwudniowych warsztatów zasadzimy w
naszym ogrodzie drzewo. Niezwyk³e drzewo. Jego
niezwyk³oœæ polega na tym, ¿e roœnie bardzo
wysokie, posiada du¿e liœcie i daje bardzo du¿o
tlenu. Przyroda jest wspania³a, a kolor zielony
uspakaja. Jesteœmy EKO i chcemy pomagaæ przyrodzie ka¿dego dnia.
Kamila Insadowska
– nauczycielka wychowania przedszkolnego
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Dbamy o czystoœæ
Jednym z wa¿nych zadañ przedszkola jest rozbudzanie zainteresowañ przyrodniczych dzieci,
uwra¿liwianie ich na piêkno przyrody, a tak¿e
budzenie œwiadomoœci ekologicznej oraz kszta³towanie nawyków i postaw proekologicznych.
Kontakt z przyrod¹ stanowi dla dziecka Ÿród³o
wra¿eñ i prze¿yæ, wywo³uje chêæ aktywnego dzia³ania, co daje mo¿liwoœæ zapoznania go z podstawowymi zasadami ochrony œrodowiska. Poznaj¹c przyrodê i rz¹dz¹ce ni¹ prawa dziecko dostrzega równie¿ czynniki sprzyjaj¹ce i zagra¿aj¹ce jej istnieniu. Dostarczaniu wiedzy musi towarzyszyæ praktyczne dzia³anie, w toku którego
dziecko uœwiadamia sobie, ¿e cz³owiek poprzez
swoje nieodpowiedzialne zachowania niszczy
przyrodê, ale tak¿e mo¿e i powinien o ni¹ dbaæ.
Niezwykle wa¿ne jest te¿ to, aby takie dzia³ania
nie by³y przypadkowe, a ich realizacja odbywa³a siê systematycznie przez ca³y okres edukacji
przedszkolnej dziecka.
W bie¿¹cym roku szkolnym nasze dzia³ania skupi³y siê g³ównie wokó³ recyklingu i w³aœciwej gospodarki odpadami. Wp³yw na to mia³y obserwacje przedszkolaków poczynione podczas spacerów w okolicy placówki. Niestety, zarówno trawniki w pobli¿u s¹siaduj¹cych z przedszkolem szkó³,
jak i teren parku s¹ bardzo zanieczyszczone. Dzieci
zauwa¿y³y, ¿e wiêkszoœæ œmieci to puszki i butelki po napojach oraz opakowania po s³odyczach.
St¹d wniosek, ¿e przyczynili
siê do tego m³odzi ludzie, którzy ucz¹ siê w placówkach
znajduj¹cych siê obok przedszkola lub mieszkaj¹ w pobli¿u. Nie brakowa³o tam te¿ odpadów pozostawionych przez
osoby doros³e. Planuj¹c pracê
wziêliœmy pod uwagê te smutne wnioski i od wrzeœnia realizujemy projekt pt. „Co
mog¹ zrobiæ dzieci, by nie ros³a góra œmieci?”.
Naukê dbania o czystoœæ otoczenia oraz racjonalnego gospodarowania odpadami zaczêliœmy od zajêæ w terenie.
Starsze przedszkolaki uczestniczy³y w projekcie „Spotka-

nia edukacyjne w EKOPORCIE”, zorganizowanym przez Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Szczecin we
wspó³pracy z Centrum Informacji Turystycznej
„Szmaragdowe – Zdroje”. Celem projektu by³o
przybli¿enie tematyki gospodarki odpadami w powi¹zaniu z ochron¹ œrodowiska. Dzieci zwiedzi³y
Ekoport ucz¹c siê jednoczeœnie segregacji odpadów, pozna³y odpady niebezpieczne i zagro¿e-
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nia zwi¹zane z ich nieodpowiednim sk³adowaniem. Wszystkie przedszkolaki wziê³y równie¿
udzia³ w odbywaj¹cej siê co roku akcji „Sprz¹tanie œwiata”. Najm³odsze w naszym przedszkolu
Krasnale zadba³y o czystoœæ ogrodu, natomiast
starsze dzieci posprz¹ta³y najbli¿sz¹ okolicê.
Przedszkolaki zbiera³y papierki, worki foliowe,
kartoniki i butelki segreguj¹c jednoczeœnie œmieci tak, aby mo¿na by³o po powrocie wyrzuciæ je
do odpowiednich pojemników.
Ucz¹c siê odpowiedzialnoœci za czystoœæ w³asnego otoczenia nasi wychowankowie podjêli siê
równie¿ sprz¹tania terenu w ramach akcji spo³ecznej „Godzina dla Szczecina”. Dzia³anie to by³o
pomys³em dzieci, które podczas codziennych spacerów zaobserwowa³y, jak szybko posprz¹tany
przez nich teren zosta³ ponownie zaœmiecony.
Podczas zajêæ dydaktycznych przedszkolaki
wykonywa³y te¿ prace plastyczne z surowców
wtórnych ucz¹c siê w ten sposób, jak mo¿na je
ponownie wykorzystaæ. Krasnale stworzy³y kolorowe stonogi z wyt³oczek od jajek; Chochliki zmontowa³y dwa laptopy wykorzystuj¹c do

tego kartony po pizzy oraz plastikowe nakrêtki; Skrzaty wykona³y ba³wanki ze skarpet i rolek po papierze toaletowym oraz krokodyle z
pude³ek po jajkach, a ponadto wspólnie zrobi³y ba³wana z plastikowej butelki, który ozdobi³ k¹cik przyrody. Natomiast w filii naszego
przedszkola dzieci stworzy³y postaæ Kopciuszka oraz leœniczego z bajki o Czerwonym Kapturku w formie du¿ych plakatów, które nastêpnie pos³u¿y³y do wykonania zdjêæ.
Zwieñczeniem podjêtych do tej pory dzia³añ
by³ „Dzieñ bez zabawki”. Naszym celem by³o zachêcenie dzieci do pracy twórczej i pokazanie
im, ¿e mo¿na wspaniale siê bawiæ nie korzystaj¹c
jednoczeœnie z gotowych zabawek. Przedszkolaki przynios³y do przedszkola ró¿norodne materia³y i surowce wtórne, z których nastêpnie tworzy³y zaprojektowane wczeœniej zabawki. Powsta³y
w ten sposób niepowtarzalne, oryginalne dzie³a,
którymi dzieci bawi³y siê do koñca dnia.
Projekt „Co mog¹ zrobiæ dzieci, by nie ros³a
góra œmieci?” to oczywiœcie tylko czêœæ dzia³añ
zwi¹zanych z ochron¹ przyrody podejmowanych
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w placówce. Podczas zajêæ dydaktycznych przedszkolaki poznawa³y sposoby dbania o czystoœæ wody, powietrza
i gleby, przez ca³¹ zimê dokarmia³y ptaki, zbiera³y karmê dla zwierz¹t ze
schroniska. Zadania te realizujemy
wspó³pracuj¹c ze œrodowiskiem lokalnym, m.in. z Oœrodkiem SzkoleniowoBadawczym w zakresie energii odnawialnej w Ostoi uczestnicz¹c od kilku
lat w organizowanych tam warsztatach
ekologicznych.
Kszta³towanie postaw proekologicznych u dzieci to d³ugotrwa³y proces. Aby uwra¿liwiæ je na piêkno
przyrody oraz nauczyæ dbania o œrodowisko potrzebne s¹ systematyczne dzia³ania
w tym zakresie, œcis³a wspó³praca przedszkola,
domu i œrodowiska lokalnego oraz najwa¿niejszy wed³ug mnie czynnik, a mianowicie osobisty przyk³ad ludzi doros³ych prezentowany codziennie dzieciom. Tylko w ten sposób wychowamy pokolenie ludzi œwiadomych zagro¿eñ,
ale tak¿e potrafi¹cych zapobiegaæ im.
Katarzyna Malinowska
– nauczycielka Przedszkola Publicznego Nr 77
w Szczecinie
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Kuchnia
przedszkolaka
kluczem
do zdrowia
Jak namówiæ dziecko do spróbowania potraw,
na które do tej pory nie chcia³o nawet spojrzeæ?
Jak przekonaæ przedszkolaka do zjedzenia pietruszki
czy szpinaku? Jak uœwiadomiæ maluchom, ¿e pyszna jest nie tylko pszenna bu³eczka z nutell¹, a równie smaczna mo¿e byæ kanapka z ziarnami i twaro¿kiem? Pozwoliæ mu na przygotowywanie tego,
co na co dzieñ dostaje gotowe! Niekiedy dziecko
nawet nie wie, co otrzymuje na talerzu, a wiemy, ¿e
to co nieznane nie wzbudza naszego entuzjazmu.
Kiedy jednak mo¿na samodzielnie przygotowaæ owocowo-warzywny koktajl lub upiec prawdziwy chleb,
jedzenie nabiera nowego smaku. Bo, kto nie chcia³by
zjeœæ na deser w³asnorêcznie przygotowanego jogurtu lub wypiæ soku, który przed chwil¹ zosta³
samodzielnie wyciœniêty i doprawiony pietruszk¹?
Id¹c tym tropem nauczycielki z Przedszkola Publicznego Nr 50 od tego roku szkolnego postanowi³y stworzyæ kuchniê przedszkolaka, w której
ka¿dy maluch i starszak, bêdzie móg³ poczuæ siê,
jak prawdziwy kucharz, a co za tym idzie przekonaæ siê, ¿e to, co zdrowe mo¿e byæ naprawdê pyszne! W przedszkolnych salach ju¿ nie s³ychaæ przy
posi³kach s³ynnego „bleeee…” a jedynie s³owa
zachwytu „jakie to dobre”.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020
przyj¹³ za cel operacyjny m.in. poprawê sposobu
¿ywienia, stanu od¿ywienia oraz aktywnoœci fizycznej spo³eczeñstwa. Dotyczy to równie¿ dzieci. Dzieciñstwo bowiem jest okresem w ¿yciu cz³owieka, w
którym kszta³tuj¹ siê jego nawyki oraz przyzwyczajenia, w tym kulinarne. To one decyduj¹ o jego póŸniejszym stylu ¿ycia. Dlatego tak istotne znaczenie
ma edukacja zdrowotna dziecka w przedszkolu.
Jednym z zadañ przedszkola jest racjonalne i regularne ¿ywienie oraz wdra¿anie dzieci do kulturalnego spo¿ywania posi³ków. My jednak chcieliœmy iœæ o krok dalej. Obecnie dzieci z Przedszkola
Publicznego Nr 50 w Szczecinie objête s¹ autorskim programem zdrowotnym „Kto o zdrowie swoje
dba, ten weso³e ¿ycie ma” w ramach którego m.in.
realizuj¹ „Kuchniê przedszkolaka” – samodzielnie
przygotowuj¹ posi³ki, a nastêpnie je konsumuj¹.

W zajêciach uczestnicz¹ wszystkie przedszkolaki,
czyli dzieci od 3. do 6. roku ¿ycia.
Dzieci z niecierpliwoœci¹ i entuzjazmem oczekuj¹ na comiesiêczne zajêcia kulinarne w przedszkolu. Jak nam siê to udajê? Otó¿, stwarzamy
rytua³, oczekiwanie, wzbudzamy pozytywne zainteresowanie. W tym dniu mo¿na robiæ to, na co
mama zazwyczaj nie pozwala, czyli brudziæ siê,
mieszaæ i rozsypywaæ, chlapaæ, kroiæ, miksowaæ,
odmierzaæ, w³¹czyæ przycisk na urz¹dzeniu elektrycznym, smakowaæ potraw przed ich ukoñczeniem. No có¿…sama radoœæ!
Co robimy?
• œwie¿e soki owocowe
• koktajle owocowo-warzywne
• jogurtowe smoothie z owocami
• sa³atkê jarzynow¹
• sa³atkê owocow¹
• fitkanapki
• chleb
• zdrowy deser jogurtowy
• owocowe szasz³yki
• kompot…
W dzia³ania chêtnie i sumiennie anga¿uj¹ siê
tak¿e rodzice naszych wychowanków. To oni czêsto zaopatruj¹ w danym dniu grupy przedszkolne
w potrzebne surowce oraz produkty ¿ywnoœciowe. W swoim programie uwzglêdniamy równie¿
potrzeby dzieci z alergi¹ pokarmow¹. Do przygotowywanych posi³ków wykorzystujemy wówczas
zamienniki, np. jogurt roœlinny, mleko roœlinne,
mas³o bez laktozy czy m¹kê bezglutenow¹.
Dodatkowo przywi¹zujemy uwagê do kszta³towania prawid³owych postaw zwi¹zanych z kultur¹ spo¿ywania posi³ków i obowi¹zuj¹c¹ etykiet¹.
Jako nauczyciele wychowania przedszkolnego
wiemy, ¿e sytuacje, w których zachowania wychowanków przy stole znacznie odbiegaj¹ od
przyjêtych norm, s¹ codziennoœci¹ ka¿dej placówki. Staramy siê byæ krzewicielami prawid³owych
wzorców trudnej sztuki jedzenia.
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Jako zespó³ wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie w planowany i zamierzony sposób stwarzamy sytuacje wychowawcze
wywo³uj¹ce proces rozwojowy zdrowotnego wychowania dziecka oraz kierujemy tym procesem.
Jako doroœli bacznie obserwujemy dzieci oraz œledzimy badania ankietowe i doniesienia naukowe. Wiemy, ¿e dzieci spo¿ywaj¹ zbyt wiele produktów wysokoenergetycznych, cukru i jego przetworów, t³uszczu, zw³aszcza zwierzêcego. Mamy
do czynienia z nadmiernym przyjmowaniem energii i niedostatecznym jej wydatkowaniem (czêsto dzieci ruszaj¹ siê tylko w przedszkolu, w domu
- ogl¹daj¹ bajki przed telewizorem, graj¹ na tablecie itp.). Mamy nadziejê, ¿e takimi dzia³aniami przyczynimy siê równie¿ do walki z oty³oœci¹
wœród dzieci.
Zwracamy podopiecznym uwagê, ¿e kluczem do
naszego zdrowia jest codzienna aktywnoœæ fizyczna oraz odpowiednia dieta. Wœród niej nie powinno zabrakn¹æ warzyw i owoców. Pragniemy, aby
to same dzieci, przy naszym wspomaganiu, nauczy³y siê przygotowywania wartoœciowych posi³ków.
To dzieci maj¹ nauczyæ siê wybierania tego, co
zdrowe. Tym samym, chcemy nak³oniæ je do zwiêkszenia swoich preferencji ¿ywieniowych.
Podczas realizacji „Kuchni przedszkolaka” dzieci
zdobywaj¹ szerok¹ wiedzê i nabywaj¹ wiele umiejêtnoœci. Wiele z za³o¿eñ programowych ju¿ siê uda³o.
Dzieci:
• wiedz¹ na czym polega zdrowe od¿ywianie,
• s¹ w stanie wymieniæ prozdrowotne sk³adniki ¿ywnoœci,
• rozumiej¹ potrzebê spo¿ywania warzyw i
owoców,
• s¹ œwiadomi koniecznoœci mycia r¹k przed
ka¿dym posi³kiem oraz mycia warzyw i owoców
przed spo¿yciem,
• znaj¹ produkty spo¿ywcze szkodz¹ce zdrowiu,
• twórczo i aktywnie uczestnicz¹ w przygotowywaniu dañ oraz przek¹sek,
• potrafi¹ kulturalnie zjeœæ posi³ek,
• nabywaj¹ umiejêtnoœæ prawid³owego pos³ugiwania siê sztuæcami,
• maj¹ mo¿liwoœæ korzystania ze sprzêtu elektrycznego pod nadzorem osoby doros³ej,
• znaj¹ takie terminy jak m.in.: „dieta”, „dietetyk”, „zdrowie”, „zdrowy jad³ospis”, „piramida
¿ywieniowa”, „witaminy”,
• wiedz¹, na czym polega praca dietetyka (dzieci bra³y udzia³ w spotkaniu z pani¹ dietetyk jedn¹ z mam naszych wychowanków)
• rozwijaj¹ zmys³y – próbuj¹ i smakuj¹ nowych,
nie znanych jeszcze owoców, warzyw,

• okreœlaj¹ wygl¹d, smak i zapach ¿ywnoœci
oraz porównuj¹ je,
• rozwijaj¹ koordynacjê wzrokowo-ruchow¹,
• wyrabiaj¹ odpowiedni¹ sprawnoœæ motoryczn¹,
• kszta³tuj¹ swoje upodobania,
• czerpi¹ radoœæ z doœwiadczeñ kulinarnych,
• dbaj¹ o oprawê i estetykê potraw oraz sto³u,
• doœwiadczaj¹ radoœci z pochwa³y i aprobaty od
osób, które czêstuj¹ przygotowanymi posi³kami,
• buduj¹ wspólnotê i zacieœniaj¹ wiêzi,
• odczuwaj¹ przyjemnoœæ spo¿ywania posi³ku
przy wspólnym stole.
Z naszego doœwiadczenia wynika, i¿ dzieci z
przyjemnoœci¹ siêgn¹ po zdrowe posi³ki, pod warunkiem, ¿e jedzenie bêdzie atrakcyjnie podane
– kusiæ bêdzie zarówno wygl¹dem, jak i zapachem – oraz bêdzie spo¿ywane w gronie najbli¿szych osób. Biesiadowanie, rozumiane jako celebrowanie posi³ków, to jedna z najcenniejszych
umiejêtnoœci odgrywaj¹ca kluczow¹ rolê zarówno w ¿yciu rodzinnym, jak i towarzyskim. A co
najwa¿niejsze maj¹ szanse na przygotowywanie
tego, co za chwilê ze smakiem skonsumuj¹.
Jesteœmy przekonani, ¿e takie dzia³ania wzbogacaj¹ ofertê edukacyjn¹ naszego przedszkola oraz anga¿uj¹ i integruj¹ nasz¹ przedszkoln¹ spo³ecznoœæ.
Paulina Jakowienko-Wiœniewska
– nauczycielka Przedszkola Publicznego Nr 50
w Szczecinie
Urszula Marcinkiewicz
– Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 50
w Szczecinie
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥

¯ycie zgodnie z natur¹, bez chemii… Czy to
w ogóle jest mo¿liwe? Z ksi¹¿k¹ Ewy Kozio³ z pewnoœci¹ bêdzie Wam ³atwiej. Jednak warto wiedzieæ,
¿e to lektura niebezpieczna. Po jej przeczytaniu inaczej spojrzycie na swój ulubiony krem.. Kto wie, byæ
mo¿e wyl¹duje razem z innymi œrodkami w koszu
na œmieci.. Zaczniecie te¿ litrami kupowaæ ocet i spêdzaæ du¿o czasu w sklepie z olejkami eterycznymi.
Jesteœcie na to gotowi?
„Nie warto niszczyæ zdrowia swojego ani swoich
najbli¿szych, ulegaj¹c sile wszechobecnej reklamy”
– pisze we wstêpie autorka. To fakt. Pomyœl ile razy
zachêcona reklam¹ kupi³aœ „rewelacyjny œrodek, który usunie ka¿dy brud”? Potem zatyka³aœ nos czyszcz¹c ³azienkê wierz¹c, ¿e Twoje poœwiêcenie jest tego
warte, bo przecie¿ w³aœnie usuwasz „zabójcze wirusy
i bakterie”!“Zastanów siê te¿, dlaczego twój p³yn
do p³ukania tkanin pachnie tak intensywnie? „Codziennie spêdzamy kilkanaœcie godzin w domach
pe³nych truj¹cych oparów i substancji.”*
Wystarczy przeczytaæ etykietê na jednym ze œrodków do czyszczenia jaki macie w ³azience. Z pewnoœci¹ jest tam mowa o sk³adnikach niebezpiecznych
dla œrodowiska, dra¿ni¹cych skórê, drogi oddechowe….
Czy aby za wzrost alergii i spadek odpornoœci
nie s¹ odpowiedzialne te wszystkie substancje, którymi nafaszerowane s¹ œrodki czystoœci i kosmetyki,
których u¿ywamy?
„To co dziœ nazywamy ekologi¹, niegdyœ by³o
norm¹”
Ewa Kozio³ nie kupuje od kilku lat p³ynu do mycia naczyñ ani proszku do prania. Jak zapewnia w jej
domu jest wci¹¿ czysto, a bakterie nie unicestwi³y jej
rodziny. Autorka za przyk³adem naszych babæ wykorzystuje m.in. sodê oczyszczon¹, szare myd³o i ocet.
W po³¹czeniu z olejkami zapachowymi i zio³ami, tworzy mieszanki, których u¿ywa do sprz¹tania.
Ksi¹¿ka „Wyrzuæ chemiê z domu” sk³ada siê
z oœmiu rozdzia³ów. Przeczytacie w nich nie tylko

o tym jak dbaæ o dom /za pomoc¹ prostych i tanich
œrodków, które sami mo¿emy zrobiæ/, ale równie¿
o siebie i swoich bliskich.
Obok sprawdzonych receptur /np. na proste myd³o
w p³ynie, pomarañczowo- goŸdzikowy p³yn do naczyñ,
sosnowy p³yn do mycia pod³óg w kuchni/, znalaz³y
siê tu równie¿ tabele z nazwami substancji, które znajdziecie w kosmetykach i œrodkach czystoœci. Zestawienia zawieraj¹ krótki opis szkodliwego dzia³ania tych
zwi¹zków na nasz organizm.“Niestety, to ¿e jakiœ produkt znalaz³ siê na pó³ce sklepowej nie oznacza, ¿e jest
bezpieczny. Choæ producenci zapewniaj¹, ¿e u¿yte
w ma³ych iloœciach sk³adniki nie spowoduj¹ ¿adnych
szkód w naszym organizmie, wystarczy policzyæ ile
jak czêsto serwujemy je sobie na skórê… Czy na pewno
w takim stê¿eniu i po³¹czeniu s¹ dla nas bezpieczne?“Jeœli nie chcesz rezygnowaæ z kupowania kremów
do twarzy, mo¿e po prostu warto baczniej przyjrzeæ
siê etykietom i wybieraæ te, które zawieraj¹ jak najmniej œrodków konserwuj¹cych..
„Czy domowe kosmetyki mog¹ byæ skuteczne?”
Autorka zapewnia, ¿e tak! W zale¿noœci od rodzaju skóry proponuje u¿ywanie oleju sezamowego, oliwy z oliwek, oleju kokosowego, czy z pestek winogron. Oczywiœcie t³oczonych na zimno. Maseczki,
toniki, peelingi, wonne olejki do cia³a – to wszystko
mo¿esz przyrz¹dziæ sama we w³asnej ³azience. ¯ycie
w harmonii z natur¹ jest bardzo proste i tanie!
Ewa Kozio³ jest mam¹ trójki dzieci, dlatego nie zabrak³o w ksi¹¿ce specjalnego rozdzia³u dla rodziców.
Pisze m.in. o wyprawce i œrodkach do pielêgnacji maluchów oraz dlaczego warto unikaæ komercyjnych produktów. Czy naprawdê ju¿ od narodzin nale¿y pielêgnowaæ skórê dziecka i wcieraæ w ni¹ oliwki i balsamy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w ksi¹¿ce.
Kolejne rozdzia³y mówi¹ o tym, jak dbaæ o zdrowie przy wykorzystaniu zió³ i innych naturalnych
specyfików, a nawet jak zaprojektowaæ swój naturalny przydomowy /albo balkonowy/ogródek.
W ostatnim rozdziale autorka rozprawia siê z konsumpcjonizmem, zachêcaj¹c do minimalizmu i prostoty. Nawet w domu pe³nym dzieci jest to mo¿liwe. Najwa¿niejsze by minimalizmu uczyæ ju¿
od najm³odszych lat.
Dla Ewy Kozio³, momentem prze³omowym, gdy zapragnê³a zmiany w swoim ¿yciu by³y narodziny córki. Na swoim blogu Zielony Zagonek i teraz w swojej ksi¹¿ce, podzieli³a siê z czytelnikami swoim sposobem na ¿ycie bez chemii i komercji. Jestem pewna, ¿e dla wielu osób mo¿e to byæ wspania³ym bodŸcem do zmian.“To czy pójdziecie w œlady autorki,
zale¿y tylko od was. Pamiêtajcie, ¿e nie chodzi o to,
by obsesyjnie tropiæ niebezpieczne sk³adniki w otaczaj¹cych nas produktach, ale o to by byæ œwiadomym konsumentem i przestaæ wierzyæ, ¿e tylko drogie kosmetyki zapewni¹ nam zdrowie i urodê.
*cyt. z ksi¹¿ki
Monika Wilczyñska
SzczecinCzyta.pl
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Czego Ucz¹ Dzieci

(6)

Nie bójmy siê uczuæ
Chcê poœwiêciæ ten
rozdzia³ nie tylko empatii jako umiejêtnoœci wspó³odczuwania
lecz znaleŸæ w nim
miejsce dla uczuæ.
Moim zdaniem empatia to dar. Czasem
mo¿e byæ „b³ogos³awieñstwem” bo jesteœmy
w stanie pomagaæ i wspieraæ innych, w trudnych chwilach a czasem „przekleñstwem” bo
zajmuj¹c siê uczuciami innych zapominamy
o swoich w³asnych a to niebezpieczna pu³apka. Uczucia to nasza energia, która z nas wyp³ywa. Ta energia ma potê¿n¹ moc, tak¹ jak
mi³oœæ i nienawiœæ. Uczucia w naszym ¿yciu
pe³ni¹ ró¿ne role. Gdy ogarnia nas radoœæ i
jesteœmy szczêœliwi to informuj¹ nas, ¿e
wszystko jest w porz¹dku. Kiedy jesteœmy
smutni i jest nam Ÿle to sygna³, ¿e mamy jakiœ
problem. Mog¹ nas te¿ motywowaæ, gdy czujemy zazdroœæ i mobilizowaæ do ucieczki
przed zagro¿eniem, gdy siê lêkamy. Wreszcie, dziêki nim poznajemy siebie – gdy siê
do nich przyznajemy i stajemy z nimi „twarz¹
w twarz”, albo gdy je ignorujemy i nie zwracamy na nie wiêkszej uwagi. Poznajemy
swoj¹ odwagê poprzez sposób nieskrêpowanego ich wyra¿ania ale tak¿e swoj¹ s³aboœæ,
gdy je odpychamy i t³umimy w sobie. Dziêki
uczuciom uœwiadamiamy sobie, co tak naprawdê w nas „siedzi”, co myœlimy i czego pragniemy. To taki sygnalizator na naszej drodze ¿ycia. Jeœli nie zwracamy na nie uwagi,
to mo¿e skoñczyæ siê tragicznie.
Jak nauczyæ dzieci uporaæ siê ze swymi
uczuciami?
Poka¿my dzieciom, ¿e nie boimy siê rozmawiaæ o uczuciach – jeœli nasz syn czêsto p³acze to nie klepmy go po ramieniu mieszaj¹c
jednoczeœnie zupê w garnku i nie mówmy mu
: synu, „ch³opaki nie p³acz¹”, jeœli nasza córka czêsto wpada w gniew to nie mówmy jej w

przerwie miêdzy jednym a drugim serialem:
córeczko, „z³oœæ piêknoœci szkodzi”. Te „ œredniowieczne frazesy”, którymi czêstowali nas
dziadkowie i rodzice mog¹ zrobiæ du¿¹ krzywdê. Dla naszych dzieci sprzeczki, konflikty i
przykroœci doznawane w przedszkolu i w szkole s¹ niekiedy olbrzymim problemem, z którymi same czêsto nie potrafi¹ sobie poradziæ.
Pomóc mo¿e nam empatia i intuicja, ale nie
ka¿dy j¹ ma. Wystarczy wówczas cierpliwie
wys³uchaæ, okazaæ zrozumienie, troskê i ciep³o. Gdy nasze dzieci bêd¹ czu³y, ¿e akceptujemy je, takimi jakimi s¹, to nie bêd¹ t³umiæ i
wstydziæ siê swoich uczuæ. Mo¿emy wspieraæ
nasze dzieci w trudnym procesie uporania siê
ze swoimi emocjami, jeœli nazwiemy uczucia,
które mog¹ odczuwaæ w ró¿nych sytuacjach i
uœwiadomimy im, ¿e uczuæ nie nale¿y siê baæ.
Uczmy nasze dzieci, ¿e istniej¹ nie tylko pozytywne uczucia, które dominuj¹ w ich dzieciêcym œwiecie ale równie¿ te bolesne. Nie
bójmy siê mówiæ o smutku, bólu, strachu, lêku
i gniewie. T³umaczmy, ¿e emocjonalne zamkniêcie w bolesnych chwilach jest szkodliwe, niezdrowe i destrukcyjne. Mówmy, jak
wa¿ne jest zaakceptowanie swoich uczuæ.
Uczucia to nie dzia³anie, to jakby fala energii, która na nas sp³ywa a na któr¹ nie mamy
wp³ywu. Gdy nasze dzieci dowiedz¹ siê o tym,
bêdzie im ³atwiej je odczytywaæ, analizowaæ
a przede wszystkim chroniæ siebie poprzez
prawid³owe reakcje na nie.
Uczmy swoje dzieci adekwatnego reagowania na uczucia. Mo¿emy to zrobiæ tylko poprzez pokazywanie im, jak my sobie z nimi
radzimy. Jak prze¿ywamy radoœæ i smutek a
jak radzimy sobie ze z³oœci¹ i gniewem oraz
co robimy, gdy siê boimy. Dziecko to wszystko wychwyci i zakoduje jako sposób uporania siê ze swoimi uczuciami. B¹dŸmy wiêc
odpowiedzialni, bo niew³aœciwe radzenie sobie z emocjami mo¿e zawa¿yæ na zdrowiu psychicznym naszego dziecka. Pamiêtajmy, ¿e t³umienie uczuæ ich nie usuwa ale sprawia, ¿e
przybieraj¹ na sile i mog¹ wymkn¹æ siê spod
kontroli. WyobraŸmy sobie, ¿e negatywne
uczucia s¹ jak chwasty, gdy siê ich systematycznie nie pozbywamy to siê rozrastaj¹. Nie
chroñmy dzieci przed spontanicznym wyra¿aniem swoich uczuæ. One s¹ gotowe i chc¹
uczyæ siê, jak radziæ sobie w skomplikowa-
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nym œwiecie emocji…..Czy
domowe konflikty rozwi¹zujemy poprzez ¿ywe dyskusje
i wymianê zdañ? Czy mo¿e w
gniewie i z³oœci potrafimy tylko krzyczeæ, obrzucaæ bliskich inwektywami, rzucaæ
talerzami i kopaæ w meble?
Zróbmy sobie rachunek sumienia w tym obszarze, poniewa¿ najprawdopodobniej nasze dziecko bêdzie reagowaæ
w przysz³oœci tak, jak my teraz. Jeœli w smutku i ¿alu zamykamy siê w sobie, izolujemy od bliskich to tracimy
szansê na pomoc i wsparcie.
Gdy pokazujemy dzieciom
uczuciowe wycofanie, w chwilach bólu to byæ mo¿e nasze
dzieci te¿ zbuduj¹ w przysz³oœci szczelny mur, przez który
siê nie przedostaniemy.
Pamiêtajmy, ¿e uczucia ka¿dego z nas s¹ tylko nasz¹ w³asnoœci¹. Nikt nie mo¿e nas
zmusiæ do okreœlonych uczuæ.
Inni mog¹ tylko przyczyniaæ
siê do tego, co w danej chwili
czujemy ale nie oni je w nas
wzbudzaj¹. Nikt nie mo¿e
zmieniæ naszych uczuæ, nikt
za nie odpowiada tylko my
sami. Uczucia to reakcje na
sytuacje, w których siê znajdujemy i jeœli dopuœcimy je
do g³osu, to powiedz¹ nam
wiele o nas samych, o naszych
zwi¹zkach z bliskimi, zmotywuj¹ nas do podjêcia okreœlonych dzia³añ a nawet do zmiany myœlenia w imiê ochrony
siebie. Zaufajmy sobie,
troszczmy siê o siebie i nie
bójmy siê czuæ!
Iga Kamela
– nauczyciel Akademii
Edukacji Przedszkolaka w
Pa³acu M³odzie¿y oraz
animator zajêæ muzycznych
w szczeciñskich placówkach
oœwiatowych

PSM I ST. Im. Tadeusza Szeligowskiego

Ogrodowa Opera

Mo¿emy pochwaliæ siê realizacj¹ pod nazw¹ „Rewitalizacja
ogrodu przy Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na
cele edukacyjne – etap I i II”.
Dostaliœmy dofinansowanie projektu z kilku Ÿróde³:
Rewitalizacja Etap I – Gmina Miasto Szczecin i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
Rewitalizacja Etap II – Œrodki w³asne i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Stworzona w ten sposób nasza ma³a „Ogrodowa Opera” s³u¿y nam
zarówno w celach edukacyjno-przyrodniczych jak i rekreacyjnych.
Arkadiusz Kruszczyñski
– Sekretarz Szko³y
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Dziecko
wobec œmierci
Tylko nieznane przera¿a cz³owieka. Ale dla tego,
kto stawia mu czo³o, ono ju¿ nie jest nieznane.
A. de Saint-Exupery
Jako pedagog i opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza uwa¿am za niezwykle wa¿ne, podejmowanie
zagadnieñ zwi¹zanych z kresem ¿ycia, zw³aszcza w
kontekœcie cierpienia i nieuleczalnej choroby. W naszej kulturze œmieræ jest tematem tabu, zw³aszcza, jeœli
mamy na myœli potrzeby cz³owieka umieraj¹cego. Refleksja zwi¹zana ze œmierci¹ rodzi równie¿ trudne pytania natury etycznej, chocia¿by dotycz¹ce eutanazji.
Dzieci i m³odzie¿ dorastaj¹ czêsto w przekonaniu, ¿e
œmieræ dotyczy ludzi starych, a rodzice staraj¹ siê chroniæ w³asne dzieci przed zderzeniem z rzeczywistoœci¹
œmierci, ukrywaj¹c informacje na temat choroby w rodzinie, czy te¿ nie stwarzaj¹c mo¿liwoœci po¿egnania
siê z umieraj¹cym cz³onkiem rodziny.
Zagadnienia tanatologiczne powinny byæ poruszane w placówkach oœwiatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, uwzglêdniaj¹c oczywiœcie emocjonalny i intelektualny etap rozwoju
dzieci i m³odzie¿y. Pozwala to mówiæ o cz³owieku ca³oœciowo, uwzglêdniaj¹c wielowymiarowoœæ
egzystencji oraz godnoœæ osoby ludzkiej.
Wychowanie do œmierci jest w istocie rzeczy wychowaniem do ¿ycia – stwierdzi³ Przemys³aw Pawe³
Grzybowski w tekœcie dotycz¹cym kszta³cenia tanatologicznego (Jak rozmawiaæ z uczniami o koñcu
¿ycia i wolontariacie hospicyjnym (2009): red. Binnebesel J., Janowicz A., Krakowiak P., Gdañsk). Ta
myœl odsy³a nas w stronê potrzeby otwierania
uczniów na tematy cierpienia, choroby i œmierci,
uœwiadamiania nieuchronnoœci tych procesów, czy
te¿ zwracania uwagi na infantylizacjê
zagadnieñ dotycz¹cych przemijania
przez kulturê wspó³czesn¹.
Jakie mo¿liwoœci popularyzowania zagadnieñ tanatopedagogicznych
stwarza szko³a czy przedszkole?
We wszystkich dziedzinach sztuki
podejmowano motyw przemijania na
przestrzeni wieków. Œmieræ pojawia siê
równie¿ w szeroko pojêtej popkulturze. M³odzi ludzie spotykaj¹ siê nieustannie z bohaterami gier komputerowych, komiksów, którzy umieraj¹, aby

po chwili, w magiczny sposób powróciæ do ¿ycia.
Œmieræ w tych tekstach kultury jest wiêc zjawiskiem
chwilowym i odwracalnym. Trudno jest w tej sytuacji zmierzyæ siê z odejœciem kogoœ bliskiego, czy
nieuleczaln¹ chorob¹ kolegi lub kole¿anki.
Wielu nauczycieli musi staje wobec problemu
odejœcia i choroby w ró¿nych sytuacjach szkolnych.
Niekiedy trzeba przygotowaæ zespó³ klasowy na
powrót dziecka nieobecnego w szkole ze wzglêdu
na œmieræ kogoœ bliskiego, czy te¿ oswoiæ z tematem choroby, która dotyka ucznia lub jego rodzinê.
Myœlê, ¿e nauczyciel ma do dyspozycji ró¿ne
narzêdzia, które pozwalaj¹ mówiæ o zagadnieniu
cierpienia i umierania w sposób powa¿ny i nie
naruszaj¹cy godnoœci osoby ludzkiej. Mam tu na
myœli bogactwo literatury, filmów czy malarstwa,
które pozwala na refleksjê zwi¹zan¹ ze œmierci¹.
W szkole podstawowej na zajêciach jêzyka polskiego omawiana jest lektura autorstwa L.M. Montgomery pt. Ania z Zielonego Wzgórza. W jednym z
rozdzia³ów bohaterka prze¿ywa odejœcie bliskiej osoby – Mateusza. Jest to okazja do rozmowy o emocjach zwi¹zanych ze œmierci¹, o procesie ¿a³oby.
Ksi¹¿ka F.H. Burnetta pt. Tajemniczy ogród,
mo¿e prowokowaæ do rozmów o zmaganiach z
chorob¹ bohatera powieœci – Colina. Praca z lektur¹ umo¿liwia poruszenie zagadnieñ zwi¹zanych
ze wspieraniem osoby chorej i lêkiem zwi¹zanym
z chorowaniem.
W szkole ponadpodstawowej okazji do poruszania tematyki tanatologicznej jest du¿o wiêcej.
Pocz¹wszy od biblijnej Ksiêgi Hioba, do najnowszych tekstów kultury, mam na myœli chocia¿by
film Kingi Dêbskiej Moje córki krowy.
Szans¹ na edukowanie dzieci i m³odzie¿y w tematyce cierpienia i œmierci jest równie¿ wolontariat
na rzecz hospicjum. Nie musi to byæ wolontariat
bezpoœredni, szczególnie, gdy mamy na wzglêdzie
anga¿owanie dzieci m³odszych. Akcje charytatywne, wykonanie kartek œwi¹tecznych, rysowanie lub
pisanie listów do chorych rówieœników, to równie¿
okazja do poznawania idei ruchu hospicyjnego. Star-
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sza m³odzie¿ mo¿e zaanga¿owaæ siê w wolontariat akcyjny
np. kwestowanie podczas Pól
Nadziei, a niektóre osoby po odpowiednim przygotowaniu w
wolontariat bezpoœredni.
Zachêcam Pañstwa do rozmów z dzieæmi i m³odzie¿¹ na
te trudne tematy. Do zapraszania goœci na spotkania i prelekcje np. wolontariuszy pracuj¹cych w hospicjum, psychologa.
Jest wiele materia³ów audiowizualnych przybli¿aj¹cych tê tematykê, które mo¿na znaleŸæ na
stronie www.hospicja.pl
Naprzeciw nauczycielom wysz³o równie¿ Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizuj¹c konferencjê: Jak rozmawiaæ
z uczniami o œmierci?
Proponujê listê tekstów i kilka tytu³ów filmowych, które mog¹ zainspirowaæ do przygotowania zajêæ dotycz¹cych œmierci, choroby i procesu
prze¿ywania ¿a³oby. Znajduje siê w tym zestawieniu kilka pozycji z literatury piêknej, ale tak¿e poradniki, opracowania naukowe.
• Aakeson K.F., Eriksson E. (2014): Esben i
duch dziadka, Poznañ
• Badani J. (2007): Œmieræ? Ka¿demu polecam,
Kraków.
• Baum H. (2006): Czy babcia jest Brutt niebie? O prze¿ywaniu rozstañ Brutt smutki, Kielce
• Brett D. (2006): Bajki, które lecz¹, czêœæ 1,
Gdañsk.
• Burnett F.H. (2002): Tajemniczy ogród, Warszawa.
• Erlbruch W. (2008): Gêœ, œmieræ i tulipan,
Warszawa.
• Jankelevitch V. (2005): To, co nieuchronne.
Rozmowy o œmierci. Warszawa.
• Kaluga A. (2014): Zorkownia, Kraków.
• Keirse M. (2005): Smutek dziecka. Jak pomóc
dziecku prze¿yæ stratê i ¿a³obê? Radom.
• Keirse M. (2007): ¯ycie z chorob¹, Radom.
• Krakowiak P. (2006): Zd¹¿yæ z prawd¹. O sztuce komunikacji w hospicjum, Gdañsk.
• Malica M. (2004): Bajki terapeutyczne dla
dzieci, Warszawa.
• Montgomery L. M. (2003): Ania z Zielonego
Wzgórza, Warszawa.
• Pikardie R. (1999): Zanim powiem do widzenia, Poznañ.
• Tartan S. (2009): Dok¹d odchodzisz? Gdañsk.
• Sa³apata M. (2006): Œmieræ-nieod³¹czny element ludzkiego istnienia, Edukacja 4.
• Schmidtt E. (2007): Oskar i Pani Ró¿a, Kraków.
• Stark U., Hoglund A. (2008): Czy umiesz gwizdaæ Joanno? Poznañ.
• Œwita³a M., K³awsiuæ P. (2009): Podró¿ za
horyzont. Piêæ lat póŸniej, Gdañsk.

• Terakowska D. (2001): Poczwarka, Kraków.
• Urbañska B. (1999): Dzieci i œmieræ, Charaktery 11.
• Wille I. C. (2000): ¯ycie czy œmieræ. Stare i
nowe tajemnice eutanazji, Gdañsk.
• Ziêba M. (2007): Moja mama ma raka, Warszawa
• Zwierzyñska-Matzke T. (2002): Czasami wo³am w niebo, Warszawa.
Warto równie¿ obejrzeæ:
• Adamek M.: I nie opuszczê ciê, a¿ do œmierci
• Ciupo Dêbiska.: Most do Terabithii
• Dêbska K.: Moje córki krowy
• Kêdzierzawska D.: Pora umieraæ
• Nichols M.: Dowcip
• Szumowska M.: 33 sceny z ¿ycia
• Templeton S.: Piotruœ i wilk
Anna Piasecka-Szymankiewicz
– nauczycielka jêzyka polskiego w VII LO w
Szczecinie.Koordynator Szkolnego Klubu
Wolontariusza
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”
Realizacja konkursu w SP 14 w Szczecinie

„Wielcy Podró¿nicy i Odkrywcy
– Wojciech Jacobson”
21 lutego w naszej szkole odby³ siê po raz XI
Miêdzyszkolny Konkurs „Wielcy Podró¿nicy i
Odkrywcy” w tym roku goœciliœmy osobiœcie
bohatera konkursu – kpt. Wojciecha Jacobsona.
Poza goœciem uczestnikami imprezy byli reprezentanci szkó³ podstawowych: 5, 14, 23, 44, 45,
56 oraz dwie dru¿yny z SP11, którzy przybyli do
nas wraz z opiekunami. W sk³adzie jury znaleŸli
siê natomiast kapitanowie: Mieczys³aw Ircha i
Jerzy Kaczor.
Honorowego goœcia przywita³a Pani wice dyr.
Ma³gorzata Juszkiewicz.
Goœæ przywita³ uczestników, a potem swobodnie, ciekawie odpowiedzia³ na zadane przez nich
pytania.
Nastêpnie rozpoczê³y siê konkurencje teoretyczne przy stolikach. Zespo³y mia³y za zadanie:
– rozwi¹zaæ test o ¿yciu, podró¿ach i osi¹gniêciach Wojciecha Jacobsona, u³o¿ony przez
pani¹ Jolantê Ga³êzowsk¹,
– zaszyfrowaæ has³o alfabetem Morsea
„¯eglarstwo to sposób na ¿ycie”,
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– rozwi¹zaæ krzy¿ówkê ze s³ownictwem ¿eglarskim, z has³em „Pogoria” i dodatkowo udzieliæ odpowiedzi na pytanie – W jaki sposób
Wojciech Jacobson zwi¹zany by³ z
Pogori¹?
Po ukoñczeniu tych zadañ, zespo³y przyst¹pi³y do wykonania pracy
plastycznej pt „Arktyczna wyprawa
Wojciecha Jacobsona”, podczas której kolejno podchodzi³y do sêdziów
i tam ka¿dy z dru¿yny losowa³ zdjêcia ¿aglowca
i okreœla³ jego typ oraz losowa³ kartê z zapisan¹
nazw¹ wêz³a, który musia³ pod czujnym okiem
jurorów poprawnie zawi¹zaæ.
Prace plastyczne okaza³y siê bardzo ciekawe.
Najpiêkniejszy obraz zdaniem naszego goœcia
honorowego stworzy³a dru¿yna z SP 5 i tê pracê

oprawion¹ otrzyma³ Wojciech Jacobson jako pami¹tkê naszego spotkania.
Zwyciêzcami konkursu okazali siê gospodarze
SP14, II m. zajê³y SP 5 i SP 44, a III m. przypad³o
jednej z dru¿yna SP 11.
Wanda Stefanowska
– opiekunka SKEM

*********
pokonaæ trzykrotnie, lód stanowi³ skuteczn¹ bloWojciech Jacobson
kadê. Dopiero w czwartym sezonie uda³o im siê
– mgr in¿. chemii, nadotrzeæ do w¹skiej Cieœniny Bellota. Byli pierwuczyciel akademicki,
szymi Polakami, którzy przeszli przez North West
¿eglarz, sêdzia regatoPassage. Wprowadzaj¹c jacht do Brestu prze¿yli
wy, instruktor ¿eglarniezwykle silny sztorm tropikalny Helene (wiatr
stwa, cz³onek Bractwa
powy¿ej 12°B). Mieli trzy niebezpieczne wywrotWybrze¿a #44.
ki, utracili wiele urz¹dzeñ nawigacyjnych. W PolPochodzi z rodziny w
sce tê wyprawê uznano za Rejs Roku 1988, a ich
której ¿eglarstwo by³o
obu uhonorowano Srebrnymi Sekstantami. Przez
tradycj¹. Jego ojciec i
11 lat wspó³pracowa³ z kanadyjsk¹ Szko³¹ pod
starsi bracia ¿eglowali
na w³asnym jachcie mieczowym. On sam zacz¹³ ¯aglami. P³ywal z m³odzie¿¹ w CO¯ Trzebie¿ i
p³ywaæ po Wiœle w Toruniu ma ¿aglówce „Uto- w Libii. Uprawia³ równie¿ ¿eglarstwo regatowe.
Na jachtach i ¿aglowcach przep³yn¹³ ponad 260
pia”. Jednak prawdziwe ¿eglarstwo zacz¹³ uprawiaæ w Szczecinie. W 1965 roku otrzyma³ patent tyœ. mil morskich, ¿egluj¹c po wszystkich ocejachtowego kapitana morskiego. W 1949 roku na anach œwiata.
W swoim dorobku ma wiele nagród i wyró¿nieñ.
obozie ¿eglarskim w Trzebie¿y pozna³ Ludomira
1985 – Srebrny Sekstant za rejs Le Havre – Kana³
M¹czkê. ZaprzyjaŸnili siê i w póŸniejszych latach odbyli kilka rejsów. Razem z Ludkiem po- Panamski – Vancouver na s/y Vagabound II.
1988 – Srebrny Sekstant za pokonanie przejœcia
p³ynêli na jachcie „Maria” przez Atlantyk na Karaiby, a potem przez Kana³ Panamski dotarli do Pó³nocno-Zachodniego na S/y Vagabound II.
1989 – nagrodê Grot Masztu Bractwa KaphorPeru. Po powrocie z rejsu napisa³ ksi¹¿kê „Mari¹
do Peru”. W drugiej po³owie lat 70 pomaga przy- nowców.
2010 – laureat nagrody Conrad 2009 przyznagotowaæ „Poloneza” na Operacjê ¯agiel 76. Znalaz³ siê w za³odze jachtu w rejsie do USA, kapita- wanej przez Ba³tyckie Bractwo ¯eglarzy.
2010 – laureat bagrody „Chwa³a Mórz – Kanem by³ Krzysztof Baranowski. W 1982 uczestniczy³ w Operacji ¯agiel na ¿aglowcu „Pogoria”. perski Topór Bojowy” przyznawany przez BeacRok póŸniej znowu pop³yn¹³ na „Marii”. Razem two wybrze¿a.
2011 – Ambasador Szczecina.
z Ludkiem ¿eglowali wzd³u¿ Ameryki Po³udnio2016 – nagroda Super Kolos.
wej do Gujany Francuskiej. W czasie tej ¿eglugi
Materia³ opracowano na podstawie wywiadu
dostali propozycjê od Janusza Kurbiela, aby
uczestniczyæ w wyprawie na jachcie „Vagabond Krystyny Pohl z Wojciechem Jacobsonem wydaII”. Mieli pokonaæ przejœcie Pó³nocno-Zachodnie, nym w Obserwatorze Morskim oraz materia³ów
tras¹ z Pacyfiku na Atlantyk. Trasê t¹ próbowali otrzymanych od W. Jacobsona.
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Wilczki Morskie
Od kilku miesiêcy dzieci z naszego Ko³a Marskiego intensywnie przygotowuj¹ siê do bycia
¿eglarzem. Ucz¹ siê wielu wa¿nych rzeczy o tematyce morskiej i dotycz¹cych ¿eglarstwa, uczestnicz¹ w spotkaniach i warsztatach morskich i
potrafi¹ ju¿ naprawdê bardzo bardzoooo du¿o.
Dlatego podjêliœmy decyzjê , ¿e najwy¿szy czas
aby przesz³y prawdziwe Pasowanie na Ma³ego
¯eglarza. Odby³o siê ono 20 lutego. Na te uroczyste wydarzenie przybyli zaproszeni goœcie:
Kapitan Mieczys³aw Ircha, Dyrektor naszego
przedszkola i rodzice dzieci z naszego Ko³a Morskiego . Pan Kapitan i Pani Dyrektor zmienili siê
w Neptuna i Neptunkê i zasiedli na niebieskich
tronach , rodzice zaœ ozdobieni morskimi elementami te¿ stali siê aktywn¹ czêœci¹ pasowania. Dzieci piêknie ubrane w morskie stroje , bardzo przejête stanê³y przed goœæmi. Okaza³o siê, ¿e czeka
je test i sprawdzian na prawdziwego Ma³ego
¯eglarza, a zadania ukryte zosta³y w zawieszonych i ponumerowanych butelkach. Pierwsze zadanie zosta³o wydobyte przez czcigodnego Neptuna, a by³ to Test Si³y. Dzieci musia³y pokazaæ
swoj¹ sprawnoœæ przeci¹gaj¹c liny, przechodz¹c
po w¹skiej równowa¿ni, zrobiæ ³ódeczki z papieru i przesun¹æ je do celu podmuchem. Nastêpny
by³ Test Kole¿eñstwa, wydobyty przez Neptunkê, w którym ¿egluj¹c na coraz mniejszym ¿aglow-

cu dzieci musia³y troszczyæ siê nawzajem o siebie, a w razie czego uratowaæ kolegê z toni morskiej. Trzecim zadaniem by³ Test Wiedzy – rodzice zadawali kolejno dzieciom pytania i zagadki, a dzieci musia³y zdaæ egzamin z pojêæ morskich i ¿eglarskich (burta, rufa dziób, maszt, rej,
¿agle, kapitan, szanta, bandera, itp.). Ostatnim testem by³ Test Muzyczny – jak na prawdziwych
przysz³ych ¯eglarzy przysta³o dzieci musia³y zaœpiewaæ dwie szanty i zatañczyæ taniec morski.
Wszystkie próby przesz³y bez zastrze¿eñ, z³o¿y³y uroczyste przyrzeczenie i zosta³y pasowane trójzêbem przez Neptuna na Ma³ego ¯eglarza. Od
Neptunki otrzyma³y pami¹tki z Pasowania i kolorowanki. Rodzice i dziadkowie , którzy przybyli na
uroczystoœæ byli wzruszeni i zachwyceni, ¿e ich
pociechy ju¿ tyle potrafi¹.
Uroczystoœæ zwieñczy³
wspania³y tort z morskim
motywem. To by³y naprawdê niezapomniane chwile.
Jak dobrze, ¿e czekaj¹ ju¿
na nas kolejne spotkania,
atrakcje i morskie lekcje.
Ahooooj !!! – anka

„Laur Konkursu Przyjazny
Brzeg” dla Szczecina
Szczecin po raz
kolejny zosta³ wyró¿niony w presti¿owym konkursie
PTTK „Przyjaznego Brzegu”.
Do stolicy Pomorza Zachodniego trafi³ jeden z
trzech „Laurów”, z okazji XV-lecia Konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu – o czym ju¿ pisaliœmy
wczeœniej.
Wrêczenie nagród w konkursie PTTK „Przyjazny
Brzeg” odby³o siê podczas tegorocznej 31. edycji
Targów Wiatr i Woda w Warszawie. Wœród nagrodzonych znalaz³o siê te¿ miasto Szczecin. W zwi¹zku z rocznicow¹, XV edycj¹ konkursu, wœród Nagród znalaz³y siê specjalne trzy „Laury XV-lecia
Konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu”, jako dowód uznania za wieloletnie konsekwentne dzia³ania
na rzecz promocji krajowej turystyki wodnej. W³aœnie jednym z tych „Laurów” uhonorowano „Miasto
Szczecin - za konsekwencjê w otwieraniu Polski na
morze”. Nagrodê dla Szczecina odebra³ Jerzy Raducha, wicedyrektor ds. organizacji imprez i wspó³pracy miêdzynarodowej Centrum ¯eglarskiego. – Bardzo nam mi³o, ¿e Szczecin po raz kolejny zosta³ dostrze¿ony, zw³aszcza przy okazji jubileuszowej, bo XV
edycji konkursu – mówi Krzysztof Soska, zastêpca
prezydenta Szczecina. – Laur jest dla nas wyró¿nieniem i nagrod¹ za dotychczasow¹ pracê, a tak¿e
ogromn¹ motywacj¹ do dalszych dzia³añ i kontynuacji morskich projektów...
Rok temu „Przyjaznym Brzegiem” Szczecin zosta³ nagrodzony za doskona³e przygotowanie i organizacjê III. fina³u The Tall Ships Races 2017.
Celina Wo³osz
– rzecznik prasowy Centrum ¯eglarskie
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Warsztaty Szantowe

„Szant kilka dla
Morskiego wilka” cz. 2
12 lutego tego roku nasze Wilczki Morskie,
mia³y okazjê wzi¹æ udzia³ w drugiej czêœci morskiego spotkania muzycznego. Dzieci z Ko³a
Morskiego ca³y czas aktywnie ucz¹ siê morskich i ¿eglarskich umiejêtnoœci i znaj¹ ju¿
wiele szant, dlatego z wielk¹ radoœci¹ przywita³y znów Wac³awa Jechimowicza na drugiej czêœci Warsztatów Szantowych. Zaœpiewa³y naszemu goœciowi kilka utworów a potem Pan Wac³aw zaœpiewa³ dla dzieci. Tym razem œpiewaj¹c skupi³ siê na tekstach piosenek,
t³umacz¹c wszelkie treœciowe zawi³oœci i ciekawostki. Dziêki temu Wilczki Morskie dowiedzia³y siê wa¿nych rzeczy min. o wielorybach,
lataj¹cych rybach, sztormach, podwodnych ska³ach, Królu Mórz – Neptunie i utrwali³y ¿eglarski elementarz. S³uchanie szant z akompaniamentem gitary i bujanie siê w ich rytmie to
naprawdê wielka przyjemnoœæ, coraz bardziej
³apiemy ¿eglarskiego bakcyla.
„….nios¹ groŸne treœci, hej ahoj; morskie opowieœci, hej ahoj;
Ale wiedz kolego, hej ahoj, baæ siê nie ma czego, hej ahoj ….??”
Ahoooj!
Anka Grutkowska
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Jubileusz 60-lecia "¯agli"…

…z Wiatrem, Wod¹ i Szczecinem
To by³o naprawdê wielkie nie tylko krajowe
ale i miêdzynarodowe œwiêto mi³oœników wody,
wiatru i ¿agli, czyli 31. Tragi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA, które odby³y siê od 28 lutego do 3 marca
2019, w Warszawskim Centrum
EXPO XXI. Swój mocny udzia³ w
imprezie mia³ te¿ morski i ¿eglarski Szczecin, a swoistym „naszym
dniem szczeciñskim” by³a sobota
3 marca. Na g³ównej targowej scenie, w prezentacji Szczecina i w rozmowie z Redaktorem Naczelnym
„¯agli” Waldemarem Heflichem
wyst¹pi³ wicedyrektor Centrum
¯eglarskiego Jerzy Raducha, i
przedstawiciel Zarz¹du ZOZ¯ Wiktor G³owacki.
Okazj¹ do tych wyst¹pieñ i prezentacji by³o uhonorowanie Szczecina „Laurem XV-lecia Konkursu
Nagrody Przyjaznego Brzegu”, a
odebra³ j¹ w³aœnie Jerzy Raducha,
wicedyrektor ds. organizacji imprez
i wspó³pracy miêdzynarodowej Centrum ¯eglarskiego (o czym wiêcej na
naszej stronie, w osobnej relacji Celiny Wo³osz, Rzecznika ZSTW).
Tak¿e podczas Targów celebrowany by³ niecodzienny Jubileusz 60lecia wiod¹cego na tym polu Magazynu Sportów Wodnych
„¯agle”, a ich Redaktor Naczelny
Waldemar Heflich te¿ odebra³ w
sobotê jedn¹ z Nagród Przyjaznego
Brzegu! Gratulujemy…
Wœród rocznicowych upominków,
wyró¿nieñ i podziêkowañ dla Zespo³u Redakcyjnego „¯agli”, za dobr¹
robotê na rzecz ¿eglarskiej Polski,
by³ te¿ nasz specjalny List Gratulacyjny (w za³¹czeniu), który w imieniu ca³ego zachodniopomorskiego
œrodowiska ¿eglarskiego przekaza³
Jubilatowi – na rêce Red. W. Heflicha – przedstawiciel Zarz¹du ZOZ¯
kol. Wiktor G³owacki, wraz z ¿yczeniami dalszych sukcesów i zaproszeniem na Ogólnopolsk¹ Inauguracjê
Sezonu ¯eglarskiego PZ¯ 2019, za-

planowan¹ na 10 maja br., w nowo uruchamianym po remoncie Porcie Jachtowym Trzebie¿…
Dodam, ¿e jednym z terenowych korespondentów „¯agli” jest te¿ Rzecznik Prasowy ZOZZ kol.
Wies³aw Seidler (WS)
Zdjêcia z Targów: Krzysztof £obodzie
– ZSTW
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Wêz³y
„Pamiêtaj, ¿e nie ma sensu czekaæ z nauk¹ wi¹zania wêz³a do czasu, w którym bêdziesz go naprawdê potrzebowaæ”
Richard Hopkins, cz³onek
Miêdzynarodowego Cechu Wi¹¿¹cych Wêz³y.
Umiejêtnoœæ wi¹zania wêz³ów poprzedza zdolnoœæ
ludzi do rozpalania ognia, a mo¿e nawet od precyzyjnego wyra¿ania myœli i uczuæ. Prymitywne kultury wykorzystywa³y wêz³y do wykonywania side³
i sieci, budowania schronieñ, przeci¹gania ³adunków, wyrobu ubrañ, wi¹zania niewolników.
Wi¹zanie wêz³ów to inaczej z ³aciny „nodologia”, a z greki „kompologia”. Najstarsze przedmioty, które jak siê przypuszcza wymaga³y po³¹czenia za pomoc¹ sznurka to dwa wahad³a znalezione w miejscowoœci Repolusthöhle w Austrii.
Wiek znaleziska szacowany jest na 300 000 lat.
Plemiona Nootka i Clayoquot z zachodniego wybrze¿a Kanady wyrabia³y liny wielorybnicze gruboœci 100-125 mm i d³ugoœci do 360 m. Wykonywali te¿ uchwyty do harpunów z wielorybich
œciêgien. W Grecji w IV stuleciu przed Chrystusem Orybazjusz opublikowa³ 18 wêz³ów polecanych w chirurgii. Najwiêkszej jednak wyobraŸni
wymaga³o pismo wêze³kowe stworzone przez Inków. Wykorzystuj¹c system dziesiêtny zapisywali
liczby na sznurach nazywanych kipu, gdzie zamiast cyfr by³y wêz³y. Kipu u¿ywano zamiast
pisma i stanowi³o dokument dla miejscowego
rz¹du. Kawa³ek zwierzêcego jelita przywi¹zane
do drewna tworzy³ procê.
Wi¹zanie wêz³ów podniesione zosta³o do rangi
sztuki w XVIII wieku z pocz¹tkiem wielkich odkryæ geograficznych oraz rozwojem handlu. W
miarê jak statki zapuszcza³y siê coraz dalej i dalej,
rejsy stawa³y siê coraz d³u¿sze i niejednokrotnie
wynosi³y kilka miesiêcy. Czas wolny ¿eglarzy bardzo siê wyd³u¿a³. Wiêkszoœæ z nich by³a analfabetami, wiêc nie mogli czytaæ ksi¹¿ek. Poszli w stronê rzemios³a - budowali modele, rzeŸbili w koœci
wielorybów, szyli, wyplatali kosze i wyplatali liny.
Sztuka wi¹zania wêz³ów by³a zjawiskiem miêdzynarodowym i obecnym na ka¿dym statku niezale¿nie od religii i narodowoœci jego za³ogi. Oprócz
funkcji praktycznych wêz³y od dawna by³y u¿ywane jako metafora w sztuce i w literaturze. Staro¿ytni Grecy i Rzymianie szczególnie cenili sobie
wêze³ refowy, który czêsto stanowi³ motyw na ubraniach i bi¿uterii epoki.
Wêz³y bywaj¹ te¿ trudne do rozwi¹zania czego najbardziej znanym przyk³adem jest mitycz-

ny wêze³ gordyjski. Wêz³em tym zwi¹zano rydwan króla Gorgiasza, którego koñce by³y niewidoczne. Legenda mówi³a, ¿e kto rozwi¹¿e ten
wêze³ podbije Wschód wraz z Persj¹. Wielu próbowa³o rozwi¹zaæ wêze³, ale bez skutecznie, dopóki Aleksander Wielki nie przeci¹³ go jednym
ciêciem miecza. Marynarze wierzyli ¿e wêz³y
maj¹ magiczn¹ moc, w ty moc kontrolowania
wiatru. Tak zwane wêz³y wiatru wi¹zane na kawa³kach sznurka by³y sprzedawane przes¹dnym
marynarzom, aby rozwi¹zywali je w momencie,
gdy uznaj¹, ¿e jest to w³aœciwa chwila. W miarê
jak tê¿a³ wiatr, rozwi¹zywano wêze³, aby sprowadziæ ³adn¹ pogodê.
W 1982 roku powsta³ Miêdzynarodowy Cech
Wi¹zaczy Wêz³ów, który liczy ponad 1000 cz³onków. W ksi¹¿ce Clifforda Ashleya „Book of
Knots” zawartych jest oko³o 3800 wêz³ów. Jednak tak naprawdê kompletnej listy wêz³ów nie
ma. Jedne wêz³y odchodz¹ w zapomnienie, inne
zyskuj¹ popularnoœæ. Wêz³y dzielone s¹ ze
wzglêdu na pe³nione przez nie funkcje – na trzy
g³ówne grupy – zwi¹zy (kiedy ³¹czymy dwie
liny), mocowania (kiedy mocujemy linê do pacho³ka), a inne okreœlamy jako wêz³y (stopery,
skróty, pêtle).
Wed³ug ksi¹¿ki rekordów Guinessa najszybszy
czas zawi¹zania 6 wêz³ów przypisywany jest Clintonowi R. Baileyowi seniorowi i inwalidzie, ¿o³nierzowi marynarki wojennej z Pacific City ze
stanu Oregano w USA. Wspomniane wêz³y to:
wêze³ ratowniczy, wyblinkowy, p³aski, palowy
podwójny, szotowy i skrót zwyk³y podwójny.
Jego czas z 1977 r, wynosi 8,1 sekundy.
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Z pok³adu „Daru M³odzie¿y”
Po Miami przyszed³ czas na Bahamy i urokliwe
Nassau, które niegdyœ by³o miastem korsarzy i piratów. Miejsce to w obecnych czasach ³¹czy w sobie
niesamowity urok Bahamów z nowoczesnoœci¹. Z
Nassau po³¹czona jest mostem wysepka Paradise
Island, miejsce imponuj¹cych hoteli, kasyn, pla¿ i
rozrywki. Znajduje siê tu piêkny hotel w którym za
noc w najdro¿szym apartamencie trzeba zap³aciæ
25.000 dolarów. Po wyjœciu z Nassau obraliœmy kurs
na Ponta Delgada. Atlantyk i Trójk¹t Bermudzki,
przez który dane by³o nam przep³ywaæ uraczy³y nas
sprzyjaj¹cym wiatrem. Trochê nas wybuja³o i niektórzy musieli zmagaæ siê z chorob¹ morsk¹, ale z
ka¿dym dniem byliœmy coraz bli¿ej Europy. £atwo
by³o zorientowaæ siê, ¿e jesteœmy coraz bli¿ej celu,
bo zaczêli odwiedzaæ nas nasi dobrzy znajomi - delfiny. W towarzystwie weso³o bawi¹cych siê przy
dziobie przyjació³, po 17 dniach ¿eglugi dotarliœmy do Azorów. Na piêknej portugalskiej wyspie
byliœmy œwiadkami wielkiej tradycyjnej bitwy na
balony z wod¹ z okazji koñca karnawa³u. Zape³niono a¿ 70 kg foliowych woreczków (UWAGA to waga pustych woreczków) Ca³a zabawa trwa³a
oko³o 4 godzin. Udaliœmy siê te¿ na wycieczkê po
wyspie, która powsta³a na skutek wybuchów do
dziœ aktywnych, ale na szczêœcie uœpionych wulkanów. W ich kraterach mo¿na podziwiaæ lazurowe
wody przepiêknych jezior. Cala wyspa jest niesamowicie zielona. Jest to jedyne miejsce w Europie
gdzie rosn¹ ananasy. Aktualnie po¿egnaliœmy port
Ponta Delgada i ruszyliœmy w dalsz¹ drogê. Przed
nami Zatoka Biskajska i Kana³ La Manche którego
zwieñczeniem bêdzie wizyta w Londynie. ¯yczcie
nam pomyœlnych wiatrów i zagl¹dajcie czasami na
facebooka Rejsu Niepodleg³oœci. Zamieszczam te¿
linki, ¿ebyœcie mogli zobaczyæ co siê u nas dzia³o.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.
B³a¿ej Giermakowski
https://youtu.be/Ebl1mQbrjoo
https://www.facebook.com/RejsNiepodleglosci/
videos/410334206198846/
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Pa³ac M³odzie¿y

Pa³acowy Uniwersytet
Fantastyczny
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Pracownia Tañca Etnicznego
w Pa³acu M³odzie¿y

„Aloha Hawaje”
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

