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DOBRO MA
DWA KOÑCE
W grudniu 1843 roku ukaza³a siê drukiem opowieœæ Karola Dikensa pt.: „A Christmas Carol”.
Opowiadanie zyska³o ogromn¹ popularnoœæ i zosta³o przet³umaczone na wiele jêzyków. Sam tytu³
t³umaczony by³ na ró¿ne sposoby, np.: „Kolêda
proz¹”. Jednak najwiêksz¹ popularnoœæ zyska³o
pod tytu³em: „Opowieœæ wigilijna”.
G³ównym bohaterem opowieœci jest Ebenezer
Scrooge, samotnik nielubi¹cy ludzi a do tego,
sknera dbaj¹cy jedynie o pomna¿anie maj¹tku.
Akcja rozgrywa siê w ci¹gu jednej
nocy – nocy Bo¿ego Narodzenia.
Noc wigilijna jest dla Scrooge’a
czasem niesamowitych spotkañ. Najpierw przychodzi duch Jakuba Marley’a, który za ¿ycia by³ jego partnerem w interesach. Duch ten cierpi pod
ciê¿arem ³añcucha win, który jest efektem jego w³asnego ¿ycia. Nawiedza
Scrooge’a, aby przestrzec go, przed
losem, który mo¿e czekaæ tak¿e jego,
jeœli nie zmieni swojego sposobu postêpowania. Tej samej nocy Scrooge’a
nawiedzaj¹ kolejne duchy: Duch
Dawnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
Duch Obecnych Œwi¹t i Duch Œwi¹t
przysz³ych. Duchy prowadz¹ Scrooge’a przez przesz³oœæ ukazuj¹c mu jego b³êdy, teraŸniejszoœæ z prawd¹ o obecnym ¿yciu i przysz³oœæ,
która koñczy siê samotn¹ œmierci¹. To wszystko prowadzi Scrooge’a do wniosku, ¿e ¿ycie jedynie dla
samego siebie jest ¿yciem beznadziejnym. Opowieœæ
koñczy siê happy-endem i Scrooge zmienia siê, staj¹c siê szczodrym i dobrym cz³owiekiem.
Choæ od pierwszego wydania „A Christmas Carol” minê³o ponad 170 lat historia ta jest nadal aktualna. Ka¿dy, kto zadaje sobie pytanie: „Dlaczego
w³aœnie w Œwiêta ludzie staj¹ siê dobrzy?” powinien uwa¿nie przeczytaæ „Opowieœæ wigilijn¹”.
Œwiêta stawiaj¹ bardzo konkretne pytania o sens
naszego ¿ycia. I nie jest to pytanie filozoficzne. ¯yjesz:
bo…, poniewa¿…, dla… ! W biegu codziennoœci
musimy zatrzymaæ siê choæby na chwilê i odpowiedzieæ sobie na takie w³aœnie pytania. A kiedy ju¿ je
sobie zadamy musimy zauwa¿yæ, ¿e prawdziwe dobro nie mno¿y siê przez gromadzenie, ale przez
dawanie, dzielenie. Tylko ten, kto potrafi siê dzieliæ,
kto jest mi³osierny, nie cierpi braku. Niesamowite

jest to, ¿e to co z³e i s³abe wokó³ nas jest jedynie
brakiem tego co dobre. Nienawiœæ jest przecie¿ brakiem mi³oœci, ciemnoœæ brakiem œwiat³a, strach brakiem odwagi a pustka brakiem czegokolwiek.
Przez ca³y rok doœwiadczamy przeró¿nych ¿yciowych wyzwañ i trudnoœci. Wielu z nas widz¹c wokó³
siebie osoby smutne lub czymœ zatroskane, wyra¿a
swoje wspó³czucie. A przecie¿ wspó³czucie w swojej
aktywnej formie, to nic innego jak mi³osierdzie. Samo
wspó³czucie nic nie znaczy! Znacz¹ czyny i umiejêtnoœæ towarzyszenia innym w chwilach trudnych. St¹d
ca³y okres przygotowuj¹cy nas do Œwi¹t i samo ich
prze¿ywanie naznaczone jest ró¿nymi formami mi³osierdzia. I choæ jest prawd¹, ¿e pomagaæ innym nale¿y ca³y rok, to nie znaczy, ¿e nie mo¿emy w tym
w³aœnie okresie bardziej siê do tego przy³o¿yæ.
Warto powracaæ do szczerego
czynienia dobra. Ono ma te niesamowit¹ cechê, ¿e jest „dwubiegunowe”. Przede wszystkim jest
dawaniem siebie innym. Oczywiœcie ka¿da forma dzielenia siê dobrem z drugim cz³owiekiem jest
wa¿na. Nie jest istotne, czy „dorzucimy” drobny grosz do prowadzonej zbiórki, czy faktycznie
podejmiemy takie kroki, które
zmieni¹ czyjeœ ¿ycie. Liczy siê
szczeroœæ, otwartoœæ serca i radoœæ,
któr¹ przynosi czynienie dobra.
Istotny jest tak¿e ten drugi biegun, którym jest budowanie samego siebie. Na co dzieñ wp³ywa na
nas tak wiele rzeczy, kszta³tuje nas tak wiele czynników. Przez to zdarza siê, ¿e nasze czyny s¹ determinowane okolicznoœciami, nie do koñca zgodnymi z naszymi przekonaniami i wartoœciami. St¹d te¿, kiedy
tylko jest taka mo¿liwoœæ warto œwiadomie, tak od
siebie, z serca, zrobiæ coœ dobrego. To na nowo nas
obudzi, podniesie, na nowo zbuduje w nas nadziejê.
Mo¿e to zabrzmi odrobinê egoistycznie, ale myœlê, ¿e
bycie dobrym, dzielenie siê i bycie mi³osiernym, tak
po prostu nam siê „op³aca”. Nie doœæ, ¿e inny cz³owiek korzysta z naszej dobroci, to my sami na nowo
kszta³tujemy w³asne cz³owieczeñstwo.
Trwamy w czasie, w którym bycie dobrym jest na
topie. I dobrze! Jeœli dobrze wykorzystamy ten czas,
jeœli sami bêdziemy chcieli byæ dobrzy, to mo¿e
nasi¹kniemy tym dobrem na ca³y nadchodz¹cy rok.
Mo¿e wystarczy nam zapa³u i chêci, aby byæ dobrym do nastêpnych Œwi¹t. I to jest w³aœnie powód
i przyczyna tego, ¿e „Œwiêta czyni¹ nas lepszymi”!
ks. dr Krzysztof Pokorski
– Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Punkty
za wolontariat,
rywalizacja
w niesieniu pomocy
Zbli¿a siê czas œwi¹teczny, a wówczas ludzkie
serca otwieraj¹ siê szerzej, ni¿ kiedy indziej. S¹
jednak i tacy ludzie, którzy œwiadcz¹ pomoc, niezale¿nie od pory roku i pogody za oknem: to
wolontariusze. Znajduj¹ czas i wolê, by pomagaæ, chc¹ œwiadomie i w pe³ni uczestniczyæ w
¿yciu spo³ecznym, chc¹ kszta³towaæ relacje i mieæ
wp³yw na to, co dotyczy ich samych jako zwyk³ych obywateli.
W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Sk³odowskiej-Curie m³odzie¿ anga¿uje siê w liczne
przedsiêwziêcia. Z inicjatywy nauczycielki jêzyka angielskiego, p. Ma³gorzaty Zalewskiej, od
roku 2007 w szkole funkcjonuje sztab Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Kolejne fina³y
WOŒP aktywizowa³y zarówno uczniów, jak i rodziców, absolwentów, nauczycieli oraz osoby
sympatyzuj¹ce z ide¹, które pomaga³y w kwestowaniu œrodków oraz dzia³aniach organizacyjnych
sztabu. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia
bezpieczeñstwa kwestuj¹cym oraz innym cz³onkom sztabu, szkolny szef sztabu WOŒP wspó³pracuje z Policj¹ KWP w Szczecinie. W 2009 roku
(XVII fina³) sztab I LO goœci³ Pana Jerzego Owsiaka, który zaprosi³ przedstawicieli szkolnego sztabu na konferencjê prasow¹, braliœmy w niej udzia³
razem z reprezentantami innych sztabów oraz
przedstawicieli w³adz lokalnych.
W tym, jak i w ubieg³ym roku, Klubu Wolontariusza z Samorz¹dem Uczniowskim naszej
szko³y przyst¹pili do akcji Dzwonek na obiad,
organizowanej przez Stowarzyszenie Byæ bar-

dziej.... Sk³ada siê ona z dwóch etapów: jesiennego i wiosennego. Jesienny mamy za sob¹, w³¹czy³y siê w tê akcjê wszystkie klasy, piek¹c ciasta i przygotowuj¹c inne smako³yki (gofry, sa³atki owocowe), sprzedaj¹c je podczas kiermaszu w szkole oraz na Bazarze Smakosza w Szczecinie (OFF Marina). Uzyskaliœmy ponad 3 tys.
z³. W ubieg³ym roku zajêliœmy pierwsze miejsce, zbieraj¹c 1560 z³. Mamy nadziejê, ¿e i tym
razem staniemy na podium. M³odzie¿y zale¿y
na pomocy potrzebuj¹cym dzieciom i m³odzie¿y, ale nie bez znaczenia jest te¿ mo¿liwoœæ rywalizacji z innymi w pomaganiu.
Druga akcja, do której przyst¹pi³o 13 klas,
to zbiórka ¿ywnoœci tzw. suchej (kasza, ry¿,
cukier, m¹ka, makaron), organizowana przez
Interact Club Szczecin International, który jest
czêœci¹ najwiêkszej organizacji charytatywnej
na œwiecie – Rotary International. Akcja ta,

poza jej oczywistym i szczytnym celem - pomocy najubo¿szym – zawiera tak¿e element
rywalizacji. Otó¿ ze wszystkich klas bior¹cych
udzia³ w tej akcji w Szczecinie bêdzie wybrana ta, która uzbiera³a najwiêcej kilogramów
wspomnianych produktów. Po zbiórce ¿ywnoœæ
bêdzie przekazana Caritas Archidiecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej.
Wœród innych dzia³añ realizowanych w ramach szkolnego wolontariatu wymieniæ nale¿y anga¿owanie siê m³odzie¿y w opiekê nad
dzieæmi chorymi na choroby nowotworowe
(Hospicjum dla dzieci), pracê z dzieæmi ze œrodowiska Goc³awia i Golêcina (pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowywanie przedstawieñ
dla grup przedszkolnych, opiekê nad grobami
zmar³ych dyrektorów I LO i piêcioma grobami
kombatantów) oraz wspó³pracê z Domem Kombatanta. Z kolei wspó³praca z fundacj¹ „Mam
marzenie” polega³a na zbiórce pieniêdzy na
op³acenie tygodnia rehabilitacji w skafandrze
kosmicznym dla 3-letniej chorej dziewczynki, a tak¿e na zakup laptopa dla chorego na
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bia³aczkê 17-letniego ch³opca. Uczniowie pisali równie¿ kartki z pozdrowieniami dla chorych dzieci, chc¹cych otrzymywaæ listy-kartki z pozdrowieniami. W œwietlicy œrodowiskowej „Pod Anio³em” przy parafii pw. œw. Andrzeja Boboli regularnie pomagaj¹ dzieciom
w odrabianiu lekcji, organizuj¹ festyny oraz
pó³kolonie zimowe, zabawy i wyjœcia do miejsc
kultury (np. do kina czy Muzeum Techniki i
Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie). Ponadto, m³odzie¿ I LO przeprowadza
zbiórki zabawek, ksi¹¿ek, zabawek, ubrañ, któ-

re s¹ nastêpnie przekazywane PCK, potrzebuj¹cym rodzinom b¹dŸ wspó³pracuj¹cym ze
szko³¹ instytucjom na cele charytatywne.
Pisz¹c o wolontariacie, nie mo¿na pomin¹æ
udzia³u m³odzie¿y I LO w programie „Skrzyd³a”,
realizowanym we wspó³pracy z „CARITAS Polska”. Wybrane klasy regularnie zbieraj¹ okreœlone kwoty, pomagaj¹c w ten sposób jednemu
dziecku, przypisanemu przez zarz¹d CARITAS.
Zebrane œrodki wydatkowane s¹ nastêpnie na zakup niezbêdnych temu dziecku dóbr materialnych
b¹dŸ lekarstw.
Nasi m³odzi wolontariusze podejmuj¹ siê powy¿szych zadañ z ró¿nych powodów. Chc¹ pomagaæ, byæ po¿ytecznymi. Potrzebuj¹ kontaktu z innymi ludŸmi, nawi¹zuj¹ dziêki swoim
dzia³aniom nowe znajomoœci. Ucz¹ siê tak¿e
szacunku dla osób chorych, starszych, uwra¿liwiaj¹ na potrzeby innych. Niektórzy m³odzi
ludzie chc¹ po prostu odp³aciæ za dobro, któ-

re kiedyœ otrzymali od kogoœ innego. S¹ i tacy,
którzy anga¿uj¹ siê z powodów œwiatopogl¹dowych (wychowanie w domu, pobudki religijne). We wszystkie dzia³ania wolontariackie,
na równi z uczniami, anga¿uj¹ siê wychowawcy. Wiele inicjatyw dochodzi do skutku w³aœnie dziêki inspiracji samych nauczycieli. Takim przedsiêwziêciem jest wieloletni udzia³
uczniów I LO w Wampiriadzie – akcji honorowego oddawania krwi.
Dziêki swoim dzia³aniom uczniowie zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci i doœwiadczenia, które zaprocentuj¹ w ich doros³ym ¿yciu. To wa¿ne, ¿e inicjatywa wielu przedsiêwziêæ wychodzi od m³odzie¿y. Do nowych, proponowanych
przez nauczycieli, te¿ nie trzeba uczniów zachêcaæ. Maj¹ wielkie, gor¹ce serducha, bij¹ce
dla innych. Praca z tak¹ m³odzie¿¹ przynosi
satysfakcjê i poczucie sensu wszelkich dzia³añ wychowawczych.
Anna Kondracka-Zieliñska
– dyplomowany nauczyciel jêzyka polskiego
I LO, dr nauk humanistycznych
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Szko³a Podstawowa Nr 37

Serce do kochania
i do dzia³ania
Wolontariat. Bezinteresowne niesienie pomocy innym. Pos³uga na rzecz s³abszych, p³yn¹ca z
potrzeby serca. Dzia³anie nie szukaj¹ce poklasku.
Pomoc, w podziêkowaniu za dobro, które zosta³o
mi dane. Definicji i motywacji aktywnoœci wolontarystycznej jest wiele. Ilu wolontariuszy, tyle pomys³ów, tyle przedsiêwziêæ i tyle samo pretekstów
do aktywnego dzia³ania. Ka¿dy mo¿e zostaæ wolontariuszem niezale¿nie od wieku, kompetencji
zawodowych czy zajmowanego stanowiska. Ka¿dy, pod warunkiem, ¿e naprawdê tego chce. Mo¿liwoœci niesienia pomocy jest wiele, jak wielu
potrzebnych jest do nich wolontariuszy.
W szkole podstawowej im. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Zofii Na³kowskiej wolontariusze nieustannie maj¹ chêæ i pomys³y do dzia³ania. Ca³y czas po g³owach kr¹¿y
im niezliczona iloœæ pomys³ów na to, co mo¿na
zrobiæ dla drugiego cz³owieka, który czeka na
nasz¹ pomocn¹ d³oñ.
W naszej szkole dzieje siê bardzo wiele. Œciœle
wspó³pracujemy z Polskim Czerwonym Krzy¿em
w³¹czaj¹c siê w kwesty uliczne, zbiórki ¿ywnoœci w supermarketach. Dla Placówki Wsparcia
Dziennego „Weso³a Chatka”, dzia³aj¹cej równie¿
z ramienia PCK rokrocznie zbierane s¹ dary. A
jest ich tak wiele, ¿e na jednym transporcie do
placówki siê nie koñczy, zazwyczaj potrzebne s¹
dwa albo trzy.
S³owo hospicjum, nie jest dla nas niczym strasznym, gdy¿ nasi wolontariusze s¹ bardzo empatyczni
i wiedz¹, ¿e pomagaj¹ osobom chorym poprzez
udzia³ w akcji „Pola Nadziei”, która ma na celu zbiórkê pieniêdzy, które przeznaczane s¹ na leczenie i
pielêgnacjê osób chorych na raka zamieszkuj¹cych
hospicjum œw. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

•ród³em inspiracji naszych dzia³añ jest stowarzyszenie Polites. Dziêki paniom z Politesu nieustannie siê szkolimy, bierzemy udzia³ w Forach
Wolontariuszy, gdzie wymieniamy doœwiadczenia i czerpiemy z dzia³alnoœci innych, pozytywnie nakrêcaj¹c siê na coraz to nowe akcje.
Staramy siê rozszerzaæ grono naszych szkolnych
wolontariuszy organizuj¹c warsztaty dla klas, dotycz¹ce tego¿ w³aœnie zagadnienia. Próbujemy w ten
sposób aktywizowaæ do dzia³ania jak najwiêksz¹
czeœæ spo³ecznoœci szkolnej. Wiadomo w grupie si³a.
Wspieramy dzia³ania fundacji „Iskierka radoœci”
Pozyskujemy dla niej œrodki, dziêki wspólnie wymyœlanym dzia³aniom na terenie szko³y i nie tylko.
To tylko niektóre z naszych dzia³añ, dorzuciæ
mo¿na by³oby tak¿e „Maraton Pisania Listów”
w obronie osób skazanych na œmieræ organizowany przez Amnesty International, Paczkê Dla Maluszka, akcja „Godzina dla Szczecina”, sprz¹tanie Kniei Bukowej, udzia³ w Szlachetnej Paczce.
Ka¿dy wolontariusz, mimo i¿ jego dzia³aniu przyœwieca jeden i zawsze ten sam cel jest indywidualn¹,
wspania³¹ osobowoœci¹, której zawsze zale¿y na tym,
¿eby ide¹ wolontariack¹ zaraziæ jak najwiêksz¹ rzeszê osób, dlatego te¿ w naszej szkole dzia³aj¹ nie
tylko uczniowie. Do akcji w³¹czaj¹ siê nauczyciele
oraz rodzice. Nasze wspólne dzia³ania bardzo nas
buduj¹ i sprawiaj¹, ¿e wolontariatu nigdy doœæ!.
Agata Karpowicz
– nauczyciel w Szkole Podstawowj Nr 37
w Szczecinie
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Szko³a Podstawowa Nr 45

Dzieñ Czarnego Kota
– czyli o akcji
„na koci¹ ³apê”
„Dlaczego zosta³a pani nauczycielk¹?”. Okazuje siê czêsto, ¿e na to proste dzieciêce pytanie, odpowiedŸ wcale nie przychodzi ³atwo.
Decyzja o wykonywaniu tego zawodu to coœ
wiêcej ni¿ chêæ dzielenia siê wiedz¹. To, co kieruje pedagogami, tymi przysz³ymi i tymi z wieloletnim sta¿em, jest równie¿ mo¿liwoœæ tworzenia, wprowadzania w ¿ycie swoich pasji, a przede
wszystkim mo¿liwoœæ pomagania. Z widocznymi i nierzadko natychmiastowymi efektami i obserwowaniem procesu „zara¿ania” podopiecznych dobrymi praktykami. Z tych wzglêdów
wielu nauczycieli jest sk³onnych uwa¿aæ swój
zawód za wyj¹tkowy, nawet jeœli skromnoœæ nie
pozwala im siê g³oœno do tego przyznaæ.
Jesteœmy w Szczecinie, w Szkole Podstawowej
nr 45 z Oddzia³ami Integracyjnymi. Nauczyciele
co miesi¹c anga¿uj¹ siê w ró¿nego rodzaju akcje
charytatywne, ale najciekawsze s¹ te, które ³¹cz¹
wspó³pracê wielu przedmiotowców oraz uczniów
ca³ej szko³y. Od kilku lat, w listopadzie polonistka (mgr Julita Matwiejko), italianistka (mgr Daria Matwiejko), matematyczka (mgr in¿. Magdalena Ankudowicz) oraz nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej (mgr Agnieszka Dybis³awska)
³¹cz¹ swoje si³y w przy organizowaniu bardzo
ciekawego œwiêta, czyli Dnia Czarnego Kota, którego tradycja wywodzi siê z W³och.
Zainicjowany przez w³oskich obroñców praw
zwierz¹t, Dzieñ Czarnego Kota, s³u¿y walce ze
stereotypami i przes¹dami, przez które najczêœciej cierpi¹ w³aœnie koty o czarnym umaszczeniu (co roku tysi¹ce z nich ginie, mordowanych
w brutalny sposób). Data, któr¹ W³osi wybrali
na obchodzenie tego œwiêta te¿ jest symboliczna: 17 listopada - siedemnastka jest bowiem
we W³oszech uwa¿ana za liczbê pechow¹.
17 listopada w naszej szkole ruszy³a akcja charytatywna po³¹czona z propagowaniem wiedzy
na temat kultury W³och, œwiadomoœci niebezpieczeñstw jakie nios¹ ze sob¹ przes¹dy oraz
uprzedzenia, zwrócenie uwagi na prawa zwierz¹t, poszerzanie zainteresowañ uczniów przy jednoczesnej dobrej zabawie. Przez ca³y tydzieñ
m³odzie¿ mog³a przynosiæ karmê dla kotów i

koci¹t, tej bowiem szczególnie brakuje w szczeciñskim schronisku. 24 listopada wszyscy wziêli udzia³ w apelu, na którym wczeœniej zg³oszeni uczniowie przedstawili prezentacje o tematach: „Co to jest Dzieñ Czarnego Kota?”, „Prawa zwierz¹t”, „Jak zachowaæ siê, gdy spotkamy
na swojej drodze ranne zwierzê?”, „Zwierzaki
na weso³o”. W dniu apelu dzieci mog³y przebraæ siê za czarne koty (co ciekawe nawet najstarsi uczniowie i nauczyciele podjêli siê chêtnie tej radosnej przebieranej zabawy), a podczas
przerw cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego
malowali twarze chêtnych osób w kocie pyszczki. W czasie lekcji wychowawczych zachêcaliœmy uczniów do wypowiedzi na temat ochrony
praw zwierz¹t, ich przemyœleñ na ten temat.

Nasza „mruczkowa” akcja przekroczy³a wszelkie oczekiwania. Uczniowie przynieœli oko³o
150 kg karmy i prosili o przed³u¿enie zbiórki.
Zarówno m³odsi jak i starsi uczniowie z zaciekawieniem i przejêciem wys³uchali informacji
o tym dlaczego obchodzi siê dzieñ kota i jak
nale¿y zachowaæ siê w przypadku spotkania rannego lub zab³¹kanego stworzenia. Najwiêksz¹
jednak radoœæ sprawi³o uczniom liczenie karmy! Byli dumni z tego, ¿e mog¹ poprawiæ los
potrzebuj¹cych istot.
Dziêki tak du¿emu zaanga¿owaniu uczniów,
uda³o nam siê wspomóc nie tylko szczeciñskie schronisko. Przekazaliœmy równie¿ karmê
fundacji Viva Koci Szczecin oraz karmê specjalistyczn¹ dla chorych kotów przebywaj¹cych w TOZ.
Serdecznie zachêcamy do propagowania tej szlachetnej akcji. Radoœæ na twarzach uczniów i œwiadomoœæ udzielonej pomocy s¹ jedn¹ z najpiêkniejszych chwil w pracy nauczyciela.
Daria Matwiejko
Julita Matwiejko
– nauczycielki Szko³y Podstawowj Nr 45
w Szczecinie
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Szko³a Podstawowa Nr 45

Uczniowie klas czwartych Szko³y Podstawowej Nr 45 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Szczecinie tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem po raz pierwszy w³¹czyli siê do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Marzycielska Poczta”. Przygotowania zaczê³y siê od zapoznania uczniów na lekcji
jêzyka polskiego z za³o¿eniami przedsiêwziêcia
oraz profilami podopiecznych zamieszczonych
na stronie internetowej „Marzycielskiej Poczty”.
Wybór by³ trudny, jednak dzieci postanowi³y,
¿e chc¹ sprawiæ radoœæ z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Wiktorii Mering,
dziewczynce, która od roku znajduje siê na pilnej liœcie do przeszczepu serca oraz szeœcioletniemu Pawe³kowi Majewskiemu, który walczy z
„potworem” – glejakiem nerwów wzrokowych.
Nastêpnie z ogromnym entuzjazmem i radoœci¹
zaczêli tworzyæ listy oraz kartki. Uczniowie pisali o sobie, swoich zainteresowaniach, marzeniach, o tym, jak spêdzaj¹ wolny czas. ¯yczyli
dzieciom du¿o zdrowia, si³y do walki. Ka¿dy
list dodatkowo piêknie ozdobili. Mamy nadziejê, ¿e nasze listy wywo³aj¹ uœmiech i pomog¹
zapomnieæ o trudnych momentach w walce z chorob¹. Dla nas zaœ udzia³ w tej akcji to wspania³a i niezapomniana lekcja wra¿liwoœci oraz tolerancji.
Agnieszka Granops
– nauczyciel jêzyka polskiego
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„Ile dasz dobrego z siebie, zawsze Ci siê zwróci.
Od innych osób, w innej postaci, w innym czasie,
ale na pewno wróci do Ciebie”. Pod takim w³aœnie has³em staramy siê uwra¿liwiaæ uczniów naszej szko³y na potrzeby innych ludzi – szczególnie dzieci i ludzi starszych, których ¿ycie przepe³nia ból, cierpienie, samotnoœæ i niedostatek.
Œwietlica w Szkole Podstawowej Nr 61 w Szczecinie organizuje przez ca³y rok szkolny ró¿norodne akcje charytatywne:
– „Daj pluszaka dla dzieciaka”, skierowanej
dla dzieci ze œwietlic œrodowiskowych Caritas,
domów dziecka i domów samotnej matki z dzieckiem. Odzew by³ du¿y, zebraliœmy mnóstwo maskotek, gier, przyborów szkolnych, które zosta³y
przekazane potrzebuj¹cym;
– „Wczoraj, jutro, dziœ potrzebny jest pluszowy miœ”. Wspólnie z organizatorem projektu Uniwersytetem Szczeciñskim zorganizowaliœmy kiermasze, z których dochody przeznaczone zosta³y
na zakup ³ó¿ka ortopedycznego dla ma³ych pacjentów z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzieciêcej w PSK Nr1 w Szczecinie.
Od kilku lat zbieramy nakrêtki. Wsparliœmy
Piotrusia i Franka, u
których zdiagnozowano nowotwór oka.
Pod sta³¹ nasz¹
opiek¹ jest Iga Majewska ze Stargardu,
która urodzi³a siê z
niewykszta³conymi
r¹czkami i nó¿kami.
Od zesz³ego roku
zbieramy te¿ pieni¹dze na leczenie Vic-

torii Komady z Mierzyna, która ma obustronn¹
wadê nó¿ek.
W paŸdzierniku bie¿¹cego roku poprzez kiermasz prac dzieci wsparliœmy chorego £ukaszka,
który jest podopiecznym Fundacji „Opiekuñcze
Serca”. Dziêki akcji „I Ty mo¿esz pomóc £ukaszkowi” zostaliœmy wpisani do grona przyjació³ fundacji otrzymuj¹c certyfikat.
W listopadzie 2017 r. braliœmy udzia³ w 17 edycji „Iskierki Radoœci”, której celem jest niesienie pomocy najubo¿szym kole¿ankom i kolegom.
Przekazaliœmy w³asnorêcznie wykonane ozdoby
œwi¹teczne, które zosta³y sprzedane na iskierkowym kiermaszu.
Od wielu lat wspó³pracujemy ze Szkolnym
Klubem Wolontariatu „Nie b¹dŸ obojêtny”
dzia³aj¹cym przy I Prywatnym Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Szczecinie. Wspieramy dzieci z ubogich rodzin oraz samotnych, starszych
ludzi z Grabowa. Przez ca³y rok zbieramy zabawki, przybory szkolne, odzie¿, artyku³y spo¿ywcze i chemiczne. Na bie¿¹co s¹ one dostarczane do potrzebuj¹cych.
Obecnie przygotowujemy siê do corocznego
kiermaszu bo¿onarodzeniowego, na którym bêd¹
sprzedawane prace dzieci. Czêœciowy dochód chcemy przeznaczyæ na zakup gier i zabawek do œwietlicy w Klinice Chirurgii Dzieciêcej i Onkologicznej w Szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
Nasza szko³a przez ca³y rok organizuje i prê¿nie wspiera ró¿nego rodzaju akcje charytatywne,
w tym: Szlachetn¹ Paczkê, Iskierkê Radoœci, Pomoc dla schroniska zwierz¹t w Szczecinie, Paczkê dla Ukrainy, Gor¹czkê Z³ota.
Zgodnie ze s³owami papie¿a Franciszka „Jak¿e by³oby piêknie, gdyby ka¿dy z nas móg³ wieczorem powiedzieæ: dzisiaj zrobi³em gest mi³oœci wobec drugiego”, staramy siê na ile to mo¿liwe wp³yn¹æ pozytywnie na poprawê losu innych i chêæ czynienia dobra.
Monika Pilzek
Barbara KaŸmierczak
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Ma³y Wolontariusz
– czyli
jak pomagaj¹
przedszkolaki
Ma³y Wolontariat powsta³ w naszym przedszkolu
w 2015 roku. Poczatkowo liczy³ 20 wolontariuszy,
podczas gdy teraz mo¿emy siê pochwaliæ 140 Ma³ymi Wolontariuszami! W ci¹gu ostatnich dwóch lat
uczestniczyliœmy w wielu inicjatywach i akcjach charytatywnych, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.
Jako, ¿e mamy okres przedœwi¹teczny, chcia³abym
zatrzymaæ siê na chwilê na zesz³orocznej akcji „Paczka dla Seniora”, któr¹ przeprowadziamy równie¿ w
tym roku . G³ównym celem jaki nam przyœwieca³ by³o
sprawienie radoœci ludziom straszym i samotnym. Dlaczego akurat im? Bo oni najbardziej potrzebuj¹ dobrego s³owa i uœmiechu w œwiêta. Bo w œwieta ich
samotnoœæ nabiera zupe³nie innego wymiaru.
W akcjê poprzez plakaty informuj¹ce, zaanga¿owaliœmy ca³¹ spo³ecznoœæ przedszkola. W
ka¿dej grupie zosta³a przeprowadzona rozmowa na temat samotnoœci, szczególnie samotnoœci osób starszych. Mali Wolontariusze przekazywali informacjê dalej i w krótkim czasie do
przedszkola zaczê³y sp³ywaæ s³odkoœci (ciastka,
bombonierki, kawa, herbata). Ka¿dy chcia³ zro-

biæ paczkê „przyszywanej Babci i Dziadkowi”.
Ka¿dy chcia³ chociaz w minimalnym stopniu w³aczyæ siê w akcjê. Kiedy wszystkie „s³odkie dary”
zosta³y zebrane wspólnie z grupami najstarszych
wolontariuszy rozpoczêliœmy pakowanie. Tutaj
okaza³o siê, ¿e szykowanie œwiatecznych prezentów to nielatada frajda dla dzieci. One doskonale wiedzia³y, co wsadziæ do której paczki,
¿eby „Przyszywani Dziadkowie” mieli po równo i sprawiedliwie. Tym sposobem powsta³o 40
œwiatecznych paczek ze s³odkoœciami.
To nie by³ koniec naszej akcji. Do paczek trzeba by³o wsadziæ coœ szczególnego, coœ co bêdzie
wiadomoœci¹ od Ma³ych Wolonatriuszy dla ludzi samotnych i zapewnieniem o tym, ¿e o nich
pamiêtamy. By³y to kartki œwiateczne, które wykonali nasi wolontariusze w ramach równoleg³ej
akcji „Kartka dla Seniora”.

Paczki z ¿yczeniami by³y gotowe, a my ci¹gle
szukaliœmy kontaktu do osób, które ich potrzebuj¹. I wtedy z pomoca przysz³a Fundacja Pokolenie. Pokoleniom i Stowaryszenie Jestem i Pomagam, które wœród swoich podopiecznych mia³y osoby strasze i samotne. Oni najlepiej wiedzieli
komu przekazaæ przygotowane przez nas paczki.
Tym sposobem 40 paczek przez rêce kolejnych, straszych ju¿ wolontariuszy trafi³o do osób
dla których œwiêta nie zawsze s¹ czasem ciep³a
i radoœci.
Nasza akcja, mo¿e nie zas³uguje na wyró¿nienie
ale na pewno jest dowodem na to, ¿e ju¿ w przedszkolu trzeba uczyæ dzieci wra¿lliwoœci i empatii,
¿e przedszkole jest doskona³ym miejscem do stawiania pierwszych kroków w wolontariacie oraz ¿e
Mali Wolontariusze zara¿eni „wolontarietm” w przysz³oœci bêd¹ propagowaæ ideê pomocy innym wœród
swoich rówieœników.
Ma³gorzata Bac³awska
– koordynator Ma³ego Wolontariatu
w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Szczecinie
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„Góra grosza”
i nie tylko

Najlepsze co mo¿emy daæ dziecku, to rodzina, w której mo¿e czuæ siê bezpiecznie, rozwijaæ
siê, rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania, nawi¹zywaæ relacje przyjacielskie, zgodne z szacunkiem do drugiej osoby. Ka¿dy z nas d¹¿y,
¿eby byæ lepszym, dobrym, dobrze czyni¹cym
dla œwiata. Wierzymy, ¿e jutro bêdzie lepiej, ¿e
ludzie bêd¹ dobrzy, lepsi, milsi. Zbli¿aj¹ce siê
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ szczególnym czasem, kiedy ka¿dy ma³y czy du¿y rozmyœla na
temat œwi¹t, rodziny, w której spêdzi œwiêta. Zapoznajemy dzieci z tradycj¹ nakrywania sto³u
podczas Wigilii, szykowania potraw, a tak¿e pozostawiania dodatkowego nakrycia dla kogoœ.
Rodzina staje siê wówczas priorytetem, ale myœlimy równie¿ o osobach obcych, którym niekoniecznie powodzi siê tak, jak nam. T³umaczymy
dzieciom, ¿e inni ludzie na œwiecie mog¹ byæ
chorzy, s³abi, biedni. Dzieci dowiaduj¹ siê, ¿e
trzeba byæ dobrym, pomagaæ Mamusi, Tatusiowi, Babci, Dziadkowi itd. W wieku przedszkolnym dzieci pomagaj¹ sobie wzajemnie, s¹ opiekuñcze, empatyczne, szczere. Zadaj¹ wiele pytañ, dlaczego trzeba pomagaæ? Wa¿ne zatem jest
uwra¿liwienie dzieci na potrzeby innych, nie
tylko ludzi, ale tak¿e zwierz¹t, roœlin.
Zbli¿aj¹ca siê zima uœwiadamia rangê znaczenia s³owa pomoc. W okresie przedœwi¹tecznym,
iluminacja œwiate³, przystrojone sklepy, ulice
domy, powoduj¹ , ¿e w cz³owieku rodz¹ siê ró¿ne
przemyœlenia na temat istoty œwi¹t, rodziny, pomocy innym. Uczymy dzieci w przedszkolu w jaki
sposób mo¿na pomagaæ innym, osobom starszym,
schorowanym, biednym, a tak¿e zwierzêtom. W
naszym przedszkolu cyklicznie organizujemy
wiele akcji charytatywnych i spo³ecznych.
Zapocz¹tkowana w roku szkolnym 2013/
2014 wspó³praca miêdzy Przedszkolem Publicznym Nr 80, a Domem Pomocy Spo³ecznej
spotka³a siê z ogromnym zadowoleniem dzieci i podopiecznych Domu. Wspólne, cykliczne spotkania przyczyni³y siê do realizacji projektu: „¯yjê wœród innych – poznajê tradycjê”. Projekt polega³ na rozwijaniu u dzieci
umiejêtnoœci wspólnego dzia³ania z osobami
starszymi. Dzieci z przedszkola uczestniczy³y

w procesie integracji pokoleñ, czerpa³y wiedzê i doœwiadczenie. Mia³y okazjê poznaæ zabawy zaproponowane przez starsze pokolenie.
Innowacj¹ by³o zorganizowanie wspólnego
wypieku faworków. Dzieci czerpa³y radoœæ z
ugniatania ciasta, wa³kowania, wykrawania
ciasta oraz formowania i pieczenia faworków.
W podziêkowaniu zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci, wykona³y laurki, którymi obdarowa³y mieszkañców Domu oraz wyst¹pi³y w pokazach tanecznych i wokalnych. Ma¿oretki w
rytm muzyki marszowej zachwycaj¹co pos³ugiwa³y siê rekwizytami: pa³eczk¹ i pomponami. Dziêki wspó³pracy dzieci uwra¿liwiaj¹ siê
na potrzeby innych, obdarzaj¹ szacunkiem osoby starsze, poznaj¹ tradycjê swojego regionu.

W kolejnych latach nastêpowa³a intensyfikacja spotkañ, dzieci nadal uczy³y siê od starszego pokolenia m¹droœci ¿yciowej i dawa³y wiele radoœci mieszkañcom Domu. Dzieci i rodzice „Pó³nutki” anga¿uj¹ siê równie¿ w inne projekty. Uczestniczyliœmy w akcji „Paczka dla
Ukrainy”, zbieraj¹c ¿ywnoœæ dla potrzebuj¹cych. Ponadto systematycznie bierzemy udzia³
w akcji „I Ty Mo¿esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem” – dzielimy siê wszystkim czym mo¿emy.
Pomagamy równie¿ zwierzêtom przetrwaæ zimê,
rokrocznie zbieramy koce, karmê dla potrzebuj¹cych zwierz¹t. W tym roku przyst¹piliœmy do
XVIII edycji akcji charytatywnej pt.: „Góra
Grosza”. Zbieramy pieni¹¿ki dla innych rodzin
i dzieci w trudnych sytuacjach.
Poprzez takie dzia³ania dzieci bezpoœrednio ucz¹
siê postaw prospo³ecznych, s¹ wra¿liwe i wyczulone na potrzeby innych. Anga¿uj¹ rodziców w
dzia³ania przedszkola na rzecz innych. W ten sposób rzeczywiœcie w Œwiêta mog¹ staæ siê lepszymi.
Monika Biegañska
– nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 80
w Szczecinie
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Razem mo¿emy
wiêcej…

– akcje charytatywne
Dzisiejszy œwiat, to miejsce przemian w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia. Cz³owiek stale goni za s³aw¹,
pieniêdzmi i mod¹, ocenia innych poprzez pryzmat dóbr, które posiada. Wielu ludzi zapomina
jak znacz¹c¹ spraw¹ jest dzielenie siê z innymi
tym, co posiadamy, bardziej potrzebuj¹cymi,
skrzywdzonymi przez los.
Dla dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 72 w
Szczecinie pomaganie innym to wieloletnia tradycja. Przedszkolaki chc¹ i lubi¹ pomagaæ. Du¿a w
tym zas³uga nauczycieli, rodziców i szeroko rozumianej spo³ecznoœci lokalnej, bo to w³aœnie oni
rozbudzaj¹ w najm³odszych dzieciach takie postawy jak bezinteresownoœæ, wra¿liwoœæ, altruizm.
Przedszkole Publiczne „Kraina Juliana Tuwima”
w Szczecinie bardzo aktywnie w³¹cza siê w wiele
akcji charytatywnych. W ten sposób uczymy naszych wychowanków, ¿e nie jest wa¿ne to ile cz³owiek posiada, ale to czym dzieli siê z innymi.
Obchody Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia
zachêci³y nas do wziêcia udzia³u w projekcie
„Wczoraj, jutro, dziœ potrzebny jest pluszowy miœ”.
Celem tego przedsiêwziêcia by³o pozyskanie œrodków materialnych oraz zabawek, ksi¹¿ek, gier dla
pacjentów z Kliniki Hematologii i Onkologii Dzieciêcej w Szczecinie, a tak¿e dla podopiecznych
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.
Dziêki szczodroœci naszych wychowanków i ich
rodziców zgromadziliœmy bardzo du¿o ró¿nego
rodzaju zabawek. Pomoc, wsparcie i czynny udzia³
w projekcie wywo³a³ wiele pozytywnych emocji i
uœmiechów na twarzach ma³ych pacjentów.

Akcja „Paczka dla zwierzaczka”.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas serdecznoœci, refleksji oraz okazywania sobie wzajemnej
troski i mi³oœci, niesienia pomocy najbardziej potrzebuj¹cym, dzielenia siê tym wszystkim, co sami
posiadamy. Nasze przedszkolaki doskonale
wiedz¹, ¿e dobro, które czyni¹, zawsze do nich
powraca. Ka¿dego roku przygotowujemy paczkê
œwi¹teczn¹ dla podopiecznych œwietlicy œrodowiskowej Caritas. Na pocz¹tku grudnia przedszkolaki wraz ze swoimi paniami wybieraj¹ siê do
œwietlicy z przygotowanymi prezentami. Mieœci
siê ona przy ulicy Królowej Korony Polskiej, a
prowadz¹ j¹ wolontariusze Caritasu i siostry zakonne. G³ówna idea, która nam przyœwieca, to chêæ
sprawienia radoœci potrzebuj¹cym. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e czas œwi¹t to czas dawania.
Tradycj¹ naszego przedszkola sta³y siê takie œwi¹teczne spotkania, podczas których mo¿emy podzieliæ siê upominkami, zabawkami i ¿yczeniami z dzieæmi z rodzin ubo¿szych. Uczymy siê
wtedy, ¿e nie zawsze najwa¿niejszy jest prezent.

„Jase³ka” – wizyta przedszkolaków w Domu Seniora.

Licz¹ siê otwarte serca, spotkanie i ¿yczliwy
uœmiech drugiego. Uwra¿liwiamy naszych wychowanków, ¿e prawdziwa radoœæ p³ynie z dzielenia
siê z innymi.
Nauczyciele oraz dzieci z naszego przedszkola
wspó³pracuj¹ z Domem Kultury S³owianin, st¹d
te¿ czêsto w³¹czaj¹ siê w przedsiêwziêcia organizowane wspólnie z t¹ instytucj¹. Jedn¹ z takich
akcji by³a impreza Miko³ajkowa, która odby³a siê
w Szkole Podstawowej Nr 35 w Szczecinie. G³ównym punktem œwiêtowania by³a ceremonia powitania Œwiêtego Miko³aja i oczywiœcie wrêczenie
miko³ajkowych prezentów najbardziej potrzebuj¹cym. Przedszkolaki wraz ze swoj¹ nauczycielk¹
wyst¹pi³y w przedstawieniu przygotowanym dla
uczestników zabawy – wychowanków oœrodków
opiekuñczo-wychowawczych, Rodzinnych Domów Dziecka, œwietlic œrodowiskowych, fundacji
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i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz dzieci oraz
podopiecznych Caritas Archidiecezji SzczeciñskoKamieñskiej i Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie.
Teatr Nauczycieli dzia³aj¹cy przy naszym przedszkolu wystawi³ sztukê pt. „Czerwony Kapturek
ratuje œwiêta”, która by³a nawi¹zaniem do klasyki dzieciêcej literatury oraz wprowadzeniem w
atmosferê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, wspólnego
kolêdowania i obdarowywania drugiego cz³owieka. Tego dnia dzieci dowiedzia³y siê, jak wa¿ne
jest pomaganie innym. Zaanga¿owanie wszystkich
nauczycieli w przygotowanie spektaklu, otwarte
serca rodziców i entuzjazm dzieci ¿ywio³owo reaguj¹cych na sztukê wprowadzi³y do naszego
przedszkola dobr¹ energiê i prawdziw¹ radoœæ.
Przedstawienie by³o zwieñczeniem prowadzonej
w naszym przedszkolu akcji charytatywnej maj¹cej na celu zebranie funduszy na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla Jasia – brata naszego wychowanka.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka nasi wychowankowie odwiedzaj¹ pensjonariuszy Dziennego
Domu Seniora „Wigor”. Przedszkolaki prezentuj¹
program artystyczny dla starszych, samotnych
osób i wrêczaj¹ ka¿demu z dostojnych Goœci w³asnorêcznie wykonane upominki. Niew¹tpliwie
wizyta dzieci w tym szczególnym dniu dodaje
otuchy, sprawia radoœæ, przynosi ciep³o mieszkañcom Domu Seniora, którzy nie kryj¹ ³ez wzruszenia i zadowolenia.
Ponadto przedszkole w³¹czy³o siê do akcji
charytatywnej pt.: „Ksi¹¿ki dla ma³ych bohaterów”. Celem tego przedsiêwziêcia by³a licytacja prac dzieciêcych i zbiórka funduszy na
zakup ksi¹¿ek, które zosta³y przekazane dzieciom ze szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej.
Okaza³o siê, ¿e nasi wychowankowie i ich rodzice maj¹ wielkie serca i wykazuj¹ chêæ dzielenia siê z innymi. Organizuj¹c takie akcje na
terenie naszej placówki mamy ogromn¹ satysfakcjê, ¿e to co robimy sprawia radoœæ i uœmiech
na twarzach wszystkich obdarowanych.
Ka¿dego roku przy³¹czamy siê do akcji „Góra
Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo
Nasz Dom, a patronat nad akcj¹ obejmuje Minister Edukacji Narodowej. Nasi wychowankowie wraz z rodzicami aktywnie uczestnicz¹ w
tym przedsiêwziêciu. W ten sposób przedszkolaki uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e jeden grosz znaczy
niewiele, ale potê¿na góra grosza mo¿e przyczyniæ siê do poprawy losu dzieci, które znalaz³y siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Œwi¹teczna Paczka dla podopiecznych Œwietlicy Œrodowiskowej Caritas.

„Pomagamy Dalidce” to kolejna akcja charytatywna, w której uczestniczy³a spo³ecznoœæ przedszkolna. Zbieraliœmy fundusze na rehabilitacjê
czteroletniej dziewczynki ze Szczecina, która urodzi³a siê z przepuklin¹ oponowo-rdzeniow¹. Przedszkolaki chcia³y pomóc kole¿ance, wiêc aktywnie przy³¹czy³y siê do akcji sportowo-charytatywnej – æwiczy³y i nominowa³y swoich rodziców
do wp³acania minimum 5 z³ do skarbonki. Udzia³
w tego typu przedsiêwziêciach pozwala dostrzec
kogoœ, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie mo¿liwoœci, aby je zrealizowaæ. Podjête dzia³ania wzbudzaj¹ poczucie w³asnej wartoœci, uwra¿liwiaj¹ na potrzeby innych, a przede wszystkim
pokazuj¹, ¿e wspólnie mo¿emy zdzia³aæ wiêcej.
Nasi wychowankowie s¹ te¿ wra¿liwi na losy
bezdomnych zwierz¹t, st¹d bardzo chêtnie do³¹czamy do akcji „Paczka dla zwierzaczka” organizowanej przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami Oddzia³ w Szczecinie. Dziêki
szczodroœci i dobroci serca wielu osób, zebraliœmy karmê dla psów, kotów i innych futrzaków, a do tego du¿¹ iloœæ koców, rêczników i
smako³yków. Wœród prezentów znalaz³y siê tak¿e smycze i obro¿e, pos³ania i legowiska oraz
¿wirek, którego zapas z pewnoœci¹ przyda³ siê
podopiecznym TOZ-u.
To co robimy jest dobrze przyjmowane przez
spo³ecznoœæ lokaln¹. Jesteœmy przekonane, ¿e takie dzia³ania maj¹ g³êboki sens, a dzieci ucz¹ siê
zauwa¿aæ potrzeby innych. Edukacja nastawiona
na dostrzeganie i niesienie pomocy drugiemu
cz³owiekowi wprowadza najm³odszych w œwiat
wartoœci, tworz¹c postawy nabywania odpowiednich kompetencji i w³aœciwych zachowañ spo³ecznych, najpe³niej rozwija osobowoœæ dziecka.
Edyta Wojtysiak
Anna Ogrodnik
– Nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 72
w Szczecinie
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ŒWI¥TECZNY
RELAKS
Z KSI¥¯K¥

Œwiêta zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami... A wraz z
nimi okazja do obdarowania najbli¿szych prezentami. A jak prezenty to wiadomo... KSI¥¯KI! Prawda?
Proponujê ksi¹¿ki niezwyk³e, takie która œwietnie sprawdz¹ siê jako prezent dla ca³ej rodziny. Pierwsza to wznowienie „Klechd sezamowych” Boles³awa Leœmiana. Rodzice bêd¹ mieli korzyœæ podwójn¹, ¿e nie wspomnê o dziadkach! Wszak opowieœci te licz¹ sobie ju¿ 104 lata! Niejedna doros³a
osoba w rodzinie pochyli siê nad nowym wydaniem i przypomni sobie lekturê z dawnych lat.
Boles³aw Leœmian, znany poeta i prozaik pisz¹c
„Klechdy sezamowe” inspirowa³ siê „Baœniami z tysi¹ca i jednej nocy”. W szeœciu historiach opisa³ dalekie kraje, œwiat przepe³niony magi¹, pe³en bogactwa i jednoczeœnie kontrastów miêdzy zamo¿nymi i
biednymi. Czytelnik wyrusza w dalek¹ podró¿ dziêki opowieœciom pe³nym poetyckiej fantazji autora.
Obecne wydanie to reprint z lat 70-tych, z ilustracjami znanego plakacisty, Jana Lenicy, który zaproponowa³ czytelnikom delikatn¹ kolorystykê i
proste, geometryczne kszta³ty w swoich ilustracjach.
Królowie, królewny, czarownicy, czarnoksiê¿nicy, rozbójnicy.... konie galopuj¹ce po niebie i
szybkie decyzje o ma³¿eñstwie... Po prostu….BAJKA!

„Ja znam twój pa³ac i twoj¹ piêknoœæ, lecz nie
znam twojej mi³oœci. Powiedz, czy mnie kochasz i czy
chcesz zostaæ moj¹ ¿on¹?” – mówi ksi¹¿ê do królewny, któr¹ pozna³ dzieñ wczeœniej, a ona odpowiada: „Kocham ciebie. By³oby mi smutno i nudno, gdybyœ odjecha³ i nigdy nie powróci³ do mego pa³acu”.
W ksi¹¿ce znajdziecie szeœæ baœniowych opowieœci: Baœñ o rumaku zaklêtym, Ali-Baba i czterdziestu rozbójników, Rybak i geniusz, Opowiadanie króla Wysp Hebanowych, Baœñ o Aladynie i
o lampie cudownej, Baœñ o piêknej Parysadzie i
o ptaku Bulbulezarze.
Klechdy sezamowe
tekst: Boles³aw Leœmian, ilustracje: Jan Lenica
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2017

Kolejna propozycja to bardzo ODJAZDOWA
ksi¹¿ka! Tekst, ilustracje, wydanie! Pe³na ciekawych historii, które zachwyc¹ nie tylko ma³ych
mi³oœników motoryzacji. Szukacie ciekawej ksi¹¿ki na œwi¹teczny prezent? „Ale auta! Odjazdowe
historie samochodowe”, mo¿e okazaæ siê hitem!
Zapewniam, ¿e pochyl¹ siê nad ni¹ nie tylko duzi
i mali ch³opcy!
Samochody… Pe³no ich na ulicach. Maj¹ ró¿ne kszta³ty, kolory, wielkoœæ… Wielu z nas nie
wyobra¿a sobie bez nich ¿ycia, ale gdyby tak zapytaæ przypadkowego kierowcê, w którym roku
powsta³ pierwszy pojazd, wielu mia³oby problem
z odpowiedzi¹. Micha³ Leœniewski stworzy³
œwietn¹ ksi¹¿kê dla dzieci, któr¹ mo¿na czytaæ
ca³¹ rodzin¹.
To historie samochodowe od pierwszego pojazdu napêdzanego silnikiem parowym po najszybsze bolidy œwiata, które je¿d¿¹ po torach wyœcigowych XXI wieku. Na pocz¹tku jednak ma-
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szyna, któr¹ w 1796 roku zbudowa³ francuski oficer Joseph Cugnot, osi¹ga³a prêdkoœæ 4 kilometrów na godzinê. By³a zbudowana dla wojska i
niestety nie najlepiej siê zaprezentowa³a przed
szacown¹ komisj¹ genera³ów. Mimo to przesz³a
do historii. Na kolejnych stronach ksi¹¿ki przeczytamy o pojeŸdzie napêdzanym przez silnik
spalinowy, zbudowanym przez Karla Benza, i o
jego niezwyk³ej ¿onie, która odby³a pierwsz¹ wycieczkê automobilow¹ po œwiecie. Jest te¿ historia pewnego weterynarza, który wynalaz³… opony pneumatyczne! Jazda samochodem na d³u¿szych odcinkach, w XIX wieku wymaga³a odwagi. Kierowca musia³ woziæ w swej skrzynce z narzêdziami sporo przyrz¹dów. Warsztatów by³o
niewiele a automobile psu³y siê doœæ czêsto. W
ksi¹¿ce i o niezbêdnych przyborach kierowcy
znalaz³o siê parê s³ów, a tak¿e rysunków.
Nie zabrak³o oczywiœcie historii o pocz¹tkach
motoryzacji w Polsce. Zaczê³a siê w 1896 roku,
gdy Stanis³aw Grodzki lubi¹cy ró¿ne nowinki techniczne sprowadzi³ do Polski kilka automobili
marki Benz i Peugeot, a tak¿e informacji o wielkiej, garbatej Warszawie /nie myliæ ze stolic¹!/
oraz du¿ym i ma³ym fiacie zwanym maluchem,
który choæ przeznaczony dla ma³ych rodzin potrafi³ zmieœciæ naprawdê wiele i wyruszyæ w dalek¹ trasê.
Na ponad 80 stronach przeczytacie m.in. jak
kiedyœ uruchamiano samochody, jak radzono sobie z brakiem œwiate³ w pojazdach i o tym, jak
powsta³y pierwsze ma³e i proste w budowie auta
wymyœlone przez Henry'ego Forda. Wszystkie
„odjazdowe historie” autor przedstawia w arcyciekawy sposób, tak ¿e nawet ja, kobieta która
samochody rozró¿nia tylko po kolorach, z radoœci¹ odda³am siê lekturze.
Ta piêknie zilustrowana ksi¹¿ka to mnóstwo ciekawych opowieœci o pojazdach i niezwyk³ych ludziach, ich pasji, odwadze i pomys³owoœci. Nie
tylko o wynalazcach ale równie¿ o tych, którzy
korzystaj¹c z postêpów techniki wykorzystywali
auta by zwiedzaæ œwiat, tak jak pewien harcerz,
Jerzy Jeliñski, który przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹
wyruszy³ w podró¿ dooko³a œwiata.
Ale auta! Odjazdowe historie samochodowe
tekst: Micha³ Leœniewski
ilustracje: Maciej Szymanowicz
Wydawnictwo Egmont, 2017
Poleca –
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)

Ciekawostki
S¹ takie miejsca…

Koñskie szerokoœci – s¹ to szerokoœci geograficzne le¿¹ce miêdzy 30 a 35 równole¿nikiem na
obu pó³kulach ziemi, odznaczaj¹ siê ³adn¹, s³oneczn¹, wy¿ow¹ pogod¹ ze s³abymi zmiennymi
wiatrami. Nazwa „koñskie szerokoœci” wziê³a siê
st¹d, ¿e w epoce ¿aglowców statki przewo¿¹ce
konie z Europy do Ameryki czêsto tygodniami
czeka³y w tej strefie na wiatr i traci³y nieraz ca³y
³adunek zwierz¹t wskutek braku wody i paszy. Inna
wersja mówi, ¿e w czasach ¿aglowców trudnoœci z
pokonaniem tej strefy s³abych wiatrów wyd³u¿a³y
¿eglugê powoduj¹c koniecznoœæ drastycznego limitowania s³odkiej wody, co zmusza³o do zabijania byd³a i koni, jeœli znajdowa³y siê na statku.
Rrrrrycz¹ce czterdziestki – nazwa pochodzi od
40° szerokoœci geograficznej po³udniowej – to pas
wód oceanicznych biegn¹cych nieprzerwanie wokó³
po³udniowej pó³kuli naszego globu, w przybli¿eniu pomiêdzy 40° a 50° szerokoœci. Wiej¹ tam stale
silne wiatry zachodnie i panuje tam prawie nieustannie sztorm, a fale dochodz¹ do 15 – 20 metrów.
Wysokie fale i przejmuj¹ce zimno utrudniaj¹ ¿eglugê i stwarzaj¹ niebezpieczeñstwo zw³aszcza dla
mniejszych statków oraz jachtów. Tu dosz³o do wywrotki jachtu Polonez kapitana Krzysztofa Baranowskiego podczas samotnego rejsu dooko³a œwiata.
Wyyyj¹ce piêædziesi¹tki – rozci¹gaj¹ siê miedzy
50° a 60° szerokoœci geograficznej po³udniowej. Wiej¹
tam najsilniejsze wiatry na ziemi, gdy¿ nie napotykaj¹ na przeszkody w postaci mas l¹dowych. Na si³ê
wiatrów wp³ywa te¿ zimny pr¹d morski – Dryf Wiatrów Zachodnich. W obszarze wyj¹cych piêædziesi¹tek znajduje siê przyl¹dek Horn oraz cieœnina Drake`a, na po³udniu zaœ rozpoœciera siê Ocean Po³udniowy i bezludne szeœædziesi¹tki. Przyl¹dek Horn po raz
pierwszy op³yn¹³ w 1616 roku statek „Eendracht”
podczas wyprawy podjêtej przez Holendrów Isaka Lee
Maire i Willema Cornelizoona Schoutena w poszukiwaniu nieistniej¹cego l¹du po³udniowego.
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W Pa³acu literacko

ANTOLOGIA ZLP …
w AKADEMII SZTUKI

14 grudnia 2017 r. odby³ siê jubileuszowy 50.
wieczór literacki w Pa³acu M³odzie¿y. Wieczór
poprowadzili Ró¿a Czerniawska-Karcz i Rafa³
Podraza, tym razem w podwójnej a nawet potrójnej roli: po pierwsze: jako pomys³odawcy cyklu
spotkañ W PA£ACU literacko, który zaistnia³ 5
lat temu, po drugie: jako wspó³organizatorzy tych¿e 50 spotkañ; po trzecie: jako autorzy promowanej na jubileuszowym spotkaniu ksi¹¿ki:
MADZIA I… MAGDALENA czyli o Samozwaniec inaczej. A oto kilka s³ów o ksi¹¿ce.
Magdalena Samozwaniec – „Pierwsza Dama Polskiej Satyry”. Nies³ychanie, przed i po wojnie, popularna. Za ¿ycia wci¹¿ zaskakuj¹ca publicznoœæ ¿artami i celnymi ripostami, nieustannie wywo³uj¹ca Czytelnikom uœmiech na twarzy. Zawsze weso³a i zdystansowana. Czy taka by³a na co dzieñ?... Czy mo¿e, na
potrzeby chwili, przybiera³a jedynie maski?...
Madzia i… Magdalena, to zbeletryzowana opowieœæ o kobiecie, która, jak pisa³ Kornel Makuszyñski
– „ostrzy³a codziennie jêzyk na rzemieniu, ¿eby by³
ostry i ciêty jak brzytwa”, to próba pokazania tej
mniej znanej twarzy pisarki. Twarzy tylko dla najbli¿szych i bliskich przyjació³. Co trapi³o m³odsz¹ siostrê
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej? Za czym i za
kim, gdy obok nie by³o wielbicieli jej talentu, têskni³a? Kogo tak naprawdê kocha³a? Po co i dla kogo
pisa³a kolejne ksi¹¿ki?... Odpowiedzi na te i wiele
innych pytañ znajd¹ Pañstwo w najnowszej ksi¹¿ce
poœwiêconej niezapomnianej córce rodu Kossaków.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana z dofinansowania Miasta Szczecin.

15 grudnia 2017 r., odby³a siê w Akademii
Sztuki w Szczecinie przy pl. Or³a Bia³ego promocja ANTOLOGII POEZJI I PROZY ŒRODOWISKA Zwi¹zku Literatów Polskich w
Szczecinie.
Po niemal 60
latach ukazuje
siê ponownie
wa¿na pozycja
wydawnicza.
Przep³ywaj¹cy
œwiat s³owa to
antologia poezji
i prozy Zwi¹zku
Literatów Polskich Oddzia³ w
Szczecinie oraz
œrodowiska literackiego z nim
wspó³dzia³aj¹cego. W wydanym tomie poetycko-prozatorskim znajduj¹ siê
wybrane utwory autorów nale¿¹cych (formalnie i nieformalnie) do ZLP w Szczecinie, jak
równie¿ do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, Grupy Literacko-Artystycznej „Horyzont” US Szczecin,
Nieformalnej Grupy Literackiej „Iuvenis Ars”
i Wojskowej Grupy Literackiej „In Aeternum”
z Klubu 12. Szczeciñskiej Dywizji Zmechanizowanej. Wspólnym mianownikiem koegzystencji tych niezale¿nych konstelacji literacko-artystycznych jest szeroko pojêta literatura oraz aktywne dzia³ania w ramach cyklicznych projektów (…) promuj¹cych literaturê wspó³czesn¹ w Szczecinie, w regionie Pomorza Zachodniego i w Polsce, a nawet poza
jej granicami.
Podczas promocji s³owo o ksi¹¿ce wyg³osi³ prof. US dr hab. Katarzyna Krasoñ a wiersze i fragmenty prozy zaprezentowa³y: aktorki
Teatru Wspó³czesnego – Krystyna Maksymowicz i Ewa Sobczak, tak¿e Marcin Gargas z
Teatru S³owa Proscenium oraz laureaci tegorocznego "Szczeciñskiego Parnasu": Wiktoria Gajos, Jan Kamiñski, Inez Wilczewska i
Jakub Tomala.
Ksi¹¿ka wydana zosta³a w ramach projektu
SZCZECIÑSKIE PROMOCJE LITERATURY
2017 z dofinansowania Miasta Szczecin i pod
patronatem TVP3 Szczecin.

Z… Magdalen¹ Samozwaniec
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Akcent
pomiêdzy akcentami…
To co najwa¿niejsze musi pozostaæ
miêdzy wierszami.
(M. Janion)

Czy akcenty te¿ monad
w³o¿yæ miêdzy
wiersze, aby i
one sta³y siê celem poszukiwania? Czy masz
ochotê, Czytelniku, pob³¹dziæ
trochê
miêdzy wierszami,by poszukaæ pogubione akcenty
i… to co najwa¿niejsze? Jeœli tak, to proszê, weŸ koniec nitki i
zanurz siê w labirynty Czasu:
jak nitkê Ariadny zwijamy Czas
d¹¿¹c mozolnie do wyjœcia K³êbuszek
coraz grubszy bo Czas coraz krótszy
Tym razem bêdzie trudniej… a mo¿e nie… Zapewne nie³atwo jest pisaæ wstêp do w³asnego tomiku, którym jest zbiór wierszy pt. zapytaj jab³oni…
To motyw mój ulubiony… Dlatego nie bêdzie odczytywania, interpretacji, zg³êbiania tekstów. To bêdzie raczej próba ods³oniêcia, zagl¹danie pomiêdzy
nie. Próba pozbierania rozsypanych akcentów, które
wymykaj¹ siê spod biegn¹cego pióra (coraz czêœciej
klawiatury), które skrywaj¹ siê poœród w¹tków, motywów, metafor czy… fraz. Mocno odciskaj¹ swój
œlad konceptem lub point¹, zaznaczaj¹ siê dobitnie
graficzn¹ figur¹, jakby chcia³y podkreœliæ swoje bliskie konotacje z carmina figurata czy z kaligramami Apollinaire'a…
Ot, chocia¿by mo¿na zapisaæ przesypywanie siê
Czasu w klepsydrze literackich doœwiadczeñ: wszystko ju¿ by³o ...
wszystkie trafne s³owa
wszystkie piêkne rymy
metafory zdziwione
szalone koncepty
wymyœlono
katharsis
mimezis
czy
pointê
pomieszano
rodzaje gatunki
i style powiedziano
ju¿ wszystko najlepiej
najgorzej a my ci¹gle
piszemy w prastarym uporze
WejdŸmy g³êbiej pomiêdzy wiersze i ukryte akcenty… oto delikatn¹ aluzj¹ ods³aniaj¹ siê pok³ady
znaczeñ czy skojarzeñ biblijnych, mitologicznych,
historycznych, szarpi¹ wspólne emocje lub delikat-

nie gubi¹ siê w zakamarkach kulturowych odniesieñ
egzystencjalne refleksje…
Od razu zaznaczam, ¿e daleko mi do eksperymentalnej poezji wspó³czesnej i jej poszukiwañ wizualnych. Dla mnie celem jest przekaz klarowny i
prosty w swej formie i treœci, jak japoñskie haiku,
bardzo mi bliskie w swym oszczêdnym, eleganckim
stylu…
trzy wersy haiku
i sylab siedemnaœcie
lecz ducha zen brak

St¹d teksty podobnie skondensowane, niektóre aforystyczne, inne jak poci¹gniêcia tuszem: gruba kreska
wersu, liryczne czy refleksyjne wyznanie, w trenie,
epitafium… miniatura oniryczna, emocjonalny czy
malarski pejza¿… K³adê akcenty na motywy mi bliskie, zapewne powtarzalne (bo wszystko ju¿ by³o!),
ale pojawiaj¹ce siê w innym towarzystwie konceptualnych zestawieñ. Wierna jestem strofom i muzyce wiersza… st¹d kolejna gra–zabawa w rysowanie s³owami
instrumentu, np. w wierszu zabawa z lir¹.

Uzale¿niona jestem, jak wszyscy, od codziennoœci… która zapisuje/ rysuje/ maluje/ komponuje a
nawet rzeŸbi nam ¿ycie w swoich intryguj¹cych ods³onach.
Obracam siê wœród ludzi, wiêc przede wszystkim to oni s¹ obecni w wersach i pomiêdzy nimi (z
akcentem dedykacji lub bez), ci z przesz³oœci i teraŸniejszoœci, bohaterowie (ja i ty liryczne) oraz adresaci – bliscy, fikcyjni, ci od natchnienia, znajomi albo
tylko
(…) jak przechodzieñ na ulicy
bezbarwny nie do zapamiêtania
Jednak na pierwszym miejscu i wyraŸnie wyeksponowany jest Czas. Opoka. Mój od zawsze g³ówny bohater. To on nieustannie inspiruje, kieruje, doœwiadcza i uczy… nie sposób siê od niego uwolniæ… nic bez niego o nim… bo: Czasu nie da siê
powtórzyæ
minuta po minucie...
wiêc… kochaj
W sferze wiersza (i spekulacji) mog¹ pozostaæ rozwa¿ania, np.: z "efektem motyla" a w nim – co by
by³o gdyby – nie jab³ko, nie Ewa, nie Adam czy nie
w¹¿? …I refleksja z tego taka – istot¹ ludzkoœci,
wiêc i Czasu, s¹ skutki, nie przyczyny… bo i tak nie
uczymy siê na b³êdach.
A ile mo¿na by siê nauczyæ, gdyby pos³uchaæ… np.
jab³oni… Motyw przewodni obecnego tomu wierszy ma
swoj¹ wieloznaczn¹, w tym mocno symboliczn¹, wymowê i
staje siê wa¿nym akcentem, nie tyle zagubionym, co celowo
ukrytym miêdzy wierszami… Dlatego, zapewniam, jab³ka–
wiersze z mitycznej celtyckiej krainy na Avalonie zawsze
skusz¹ swoim smakiem i aromatem…
Aby za bardzo jednak nie ods³aniaæ (nie objaœniaæ) poetyckiego wnêtrza tomu zapytaj jab³oni…, nale¿y przywo³aæ
s³owa Edwarda Balcerzana: tylko wtedy czytanie poezji daje
pe³n¹ satysfakcjê, gdy nikt nas nie poucza, jak prze¿ywaæ
cudze obrazy prze¿yæ.
Odkrywaj wiêc sam, Czytelniku, moj¹, a teraz ju¿ Twoj¹,
krainê poetyckich ogrodów Edenu czy Avalonu, w której
przez ca³y rok jednoczeœnie kwitn¹ i owocuj¹ jab³onie, a
czasem odpowiadaj¹ nawet na niezadane pytania... dlatego
bez obawy…
jedz jab³ka?wiersze karm siê owocem niezakazanym
pielêgnuj jab³onie na Avalonie i weŸ
jab³ko
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Rozstrzygniêcie konkursu

VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
NA NAJPIÊKNIEJSZY LIST PISANY ODRÊCZNIE
„Los zawsze daje drug¹ szansê...”
dla kategorii II (13-15 lat) oraz III (16 lat i powy¿ej)
„To by³y najlepsze wakacje w moim ¿yciu…”
dla I kategorii wiekowej (10-12 lat).
Jury w sk³adzie:
Katarzyna Chabowska, Rafa³ Podraza, Ró¿a Czerniawska-Karcz /przewodnicz¹ca/
21 listopada 2017 r. po zapoznaniu siê z nades³anymi 705! listami w trzech kategoriach
wiekowych, postanowi³o nagrodziæ i wyró¿niæ:
I kategoria wiekowa /10-12 lat/ 385 listów
I nagroda – ZUZANNA HAJDUGA, Racibórz
II nagroda – MAKSYMILIAN ¯UKOWSKI, Boles³awiec +/nagroda ZLP
III nagroda – WIKTORIA STÊPCZYÑSKA, Stargard
WYRÓ¯NIENIE – 1. ZUZANNA TURSKA, Ko³obrzeg
2. ZUZANNA PREIS, Tychy
3. KASJANA GLINIECKA, Choszczno
4. SONIA SZCZOTKA, Gliwice
5. MAJA WÓJTOWICZ, Boles³awiec
II kategoria wiekowa /13–15 lat/ 140 listów
I nagroda – ALEKSANDER KRZY¯ANOWSKI, Bydgoszcz +/nagroda ZLP
II nagroda – JULIA WOJTKOWIAK, Wolsztyn
III nagroda – FAUSTYNA KLÊCZAR, Osiek
WYRÓ¯NIENIE – 1.ANNA STERNALSKA, Krzeszowice
2. DARIA SIEROSZEWSKA, Szczedrzyk
3. KRZYSZTOF SZOSTEK, Parzêczew
III kategoria WIEKOWA /16 LAT I WIÊCEJ/ 180 LISTÓW
I nagroda – DANUTA–ROMANA S£OWIK, Stargard
II nagroda – DOROTA NOWAKOWSKA de ABREU e CASTRO, Kleczew
III nagroda – EWA WAWOCZNY, Racibórz+ /nagroda ZLP
WYRÓ¯NIENIA – 1.ANDRZEJ ZAWADZKI, £biska
2. STANIS£AWA WOJCIECHOWSKA–SOJA, Malbork
3. MA£GORZATA NOWAK, Orchowo
4. KATARZYNA SZOPA, Boles³awiec
5. ANDREA PATRYCJA CZASAK, Warka
Wœród nagrodzonych i wyró¿nionych uwagê jury zwróci³y listy z walorami kaligrafii napisane
piórem, starannym, czytelnym pismem, zgodnie ze wszystkimi regu³ami kaligrafii:
Uczestnicy, którzy wyró¿nili siê w kategorii kaligrafii:
Kategoria I:
1. ZUZANNA PREIS, Tychy
4. JULIA SMOLAREK Skidzin/Przecieszyn
Kategoria II:
1. FAUSTYNA KLÊCZAR, Osiek
2. DOMINIK CHLASTAWA, Boles³awiec
Kategoria III:
2. EWA WAWOCZNY Racibórz
5. ANETA WOLSKA Lublin
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„SPE£NIAMY
MARZENIA
O KSZTA£CENIU
I PRACY
W KRAJACH UE”
PROGRAM ZAJÊÆ POZALEKCYJNYCH
DLA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓ£ SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1
im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro”
w Barlinku
Autorki:
1. Beata Krycka
2. Dorota Binduga-Wieczorek
3. Ma³gorzata Blezieñ-Lach
4. Monika Jagie³³o-Trif
Barlinek, 2015
WSTÊP
Niniejszy program zajêæ pozalekcyjnych
stworzony zosta³ na potrzeby realizacji miêdzynarodowego projektu „Spe³niamy marzenia
o kszta³ceniu i pracy w krajach UE” w ramach
programu Erasmus +. Przeznaczony jest on dla
uczniów klas I-III LO i I-IV Technikum chc¹cych poznaæ tajniki wspó³czesnego rynku pracy, swoje zasoby oraz kompetencje, zainteresowanych przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej i poszerzeniem umiejêtnoœci autoprezentacji.
Istotny wp³yw na podejmowanie decyzji zawodowych ma uwzglêdnienie spo³ecznych uwarunkowañ rynku pracy, co prowadzi do poszukiwañ informacji o prawach rz¹dz¹cych rynkiem pracy, o sposobach rekrutacji pracowników oraz wiedzy o tym, jakie czynniki warunkuj¹ utrzymanie pracy. W programie g³ówny
akcent po³o¿ono wiêc na kszta³cenie konkretnych umiejêtnoœci, pobudzanie ucznia do aktywnoœci oraz samodzielnego i kreatywnego
myœlenia. Szczególny nacisk k³adzie siê na
przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym.
Kszta³towane bêd¹ najwa¿niejsze umiejêtnoœci
w gospodarce rynkowej: planowanie kariery
zawodowej, kreowanie w³asnej aktywnoœci zawodowej (np. poszukiwanie pracy), strategia

podejmowania decyzji o utworzeniu w³asnej
firmy. Istotnym elementem jest tak¿e kszta³towanie zachowañ spo³ecznych, takich jak w³aœciwe komunikowanie siê, prowadzenie negocjacji, wspó³praca w zespole.
Treœci zawarte w programie pozwol¹ wyposa¿yæ uczniów w umiejêtnoœci przydatne w podejmowaniu przemyœlanych decyzji rzutuj¹cych na
przebieg ich kariery zawodowej, oraz umiejêtnoœci wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i
nowym wyzwaniom.
Na realizacjê programu przeznaczono 1 zajêcia
integracyjno - ewaluacyjne oraz 24 spotkania tematyczne, które przeprowadzone zostan¹ w cyklu 3 lat szkolnych.

CELE PROGRAMU
Cel ogólny:
Rozbudzanie œwiadomoœci uczniów dotycz¹cej
znaczenia zawodu w zmieniaj¹cych siê warunkach
krajowego i europejskiego rynku pracy oraz stymulowanie kreatywnoœci i rozwoju intelektualnego ucznia, a tak¿e kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych.
Cele szczegó³owe:
1. Podniesienie œwiadomoœci uczniów w kontekœcie potrzeb lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy.
2. Zebranie informacji na temat marzeñ zawodowych m³odzie¿y, planów dotycz¹cych dalszego kszta³cenia, kariery zawodowej i wymarzonego miejsca pracy w celu porównania z
oczekiwaniami wspó³czesnego, zmieniaj¹cego
siê rynku pracy, pracodawcy i okreœlenia stopnia spójnoœci.
3. Okreœlenie predyspozycji osobowoœciowych
i zawodowych m³odych ludzi w kontekœcie mo¿liwoœci realizacji marzeñ i w efekcie coaching w
zakresie planowania i wyboru dalszej œcie¿ki
kariery. Podniesienie poczucia pewnoœci siebie i
w³asnej wartoœci.
4. Pomoc w zbieraniu przez uczniów informacji dotycz¹cych kszta³cenia akademickiego i zawodowego dostêpnego we w³asnym i pozosta³ych
krajach europejskich. Zdobycie wiedzy o szko³ach, uczelniach i instytucjach kszta³cenia i doskonalenia zawodowego w regionie, kraju i za
granic¹ i roli doradztwa zawodowego.
5. Wskazanie sposobów poszukiwania pracy i
wyszukiwanie atrakcyjnych ofert pracy.
6. Nabycie umiejêtnoœci przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
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7. Nabycie wiedzy i umiejêtnoœci aplikowania
w programie Erasmus Plus
8. Mobilnoœæ edukacyjna sposobem realizacji
idei „uczenia siê przez ca³e ¿ycie”.
9. Praktyczne przybli¿enie wiedzy na temat
mo¿liwoœci samo zatrudnienia i prowadzenia w³asnego biznesu.
10. Nabycie umiejêtnoœci zak³adania i prowadzenia w³asnej firmy.
11. Prze³amanie bariery komunikacyjnej, doskonalenie umiejêtnoœci jêzykowych, podniesienie
œwiadomoœci dotycz¹cej innych kultur i walka ze
stereotypami i ksenofobi¹.
12. Doskonalenie umiejêtnoœci spo³ecznych i
pracy w zespole/grupie miêdzynarodowej.

Metody i formy pracy:
1. sonda uliczna na temat marzeñ m³odych ludzi dotycz¹ca wyboru przysz³ego zawodu,
2. audiowizualna prezentacja wyników sondy ulicznej,
3. zajêcia z praktykami np. z przedsiêbiorcami,
przedstawicielami instytucji rynku pracy (urzêdy
pracy, organizacje pracodawców itp.),
4. metoda studiów przyk³adowych, k³ad¹ca nacisk na samodzielne dochodzenie uczniów do
nowej wiedzy na podstawie materia³ów Ÿród³owych,
5. analizy zjawisk i procesów zachodz¹cych na
rynku pracy (zawody przysz³oœci),
6. dyskusja z elementami metod aktywizuj¹cych (burza mózgów, drzewo decyzyjne, metaplan),
7. filmy dydaktyczne jako studia przyk³adowych zachowañ i procedur podczas poszukiwania pracy,
8. poszukiwania nisz dzia³alnoœci gospodarczej,
9. metoda przypadków,
10. analiza SWOT,
11. metoda projektów,
12. praca w grupie/ grupie miêdzynarodowej.
Rezultaty dla ucznia:
1. prze¿yje przygodê edukacyjn¹, która wzbudzi jego aktywnoœæ, wzmocni pewnoœæ siebie i
wiarê we w³asne mo¿liwoœci, rozwinie umiejêtnoœci interpersonalne i prze³amie bariery komunikacyjne,
2. rozwinie umiejêtnoœci niezbêdne w dalszej
nauce i w doros³ym ¿yciu, takie jak praca w zespole, wspó³zawodnictwo, ocena w³asnych umiejêtnoœci, planowanie, rozwi¹zywanie problemów,
radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

3. mobilny edukacyjnie umiejêtnie wykorzysta
atrakcyjnoœæ programów np. Erasmus Plus do zdobycia nowych umiejêtnoœci i doœwiadczeñ zawodowych – „uczenie siê przez ca³e ¿ycie”.
4. portfolio ucznia.

Rezultaty dla szko³y:
1. mo¿liwoœæ skorzystania z atrakcyjnej formy
pracy z uczniami – nauki przez dzia³anie, wspieraj¹cej rozwój kluczowych kompetencji u
uczniów,
2. szansa na efektywne kszta³towanie postaw
przedsiêbiorczych m³odzie¿y,
3. poprzez szerok¹ wspó³pracê z ró¿nymi œrodowiskami wzmocni swój wizerunek dobrej
i nowoczesnej szko³y.

Ewaluacja programu:
Ewaluacja bie¿¹ca (w trakcie realizacji programu) prowadzona bêdzie w obszarze:
• zgodnoœci realizacji programu zajêæ pozalekcyjnych z przyjêtymi za³o¿eniami,
• stopnia osi¹gania za³o¿onych celów.
Ewaluacja koñcowa prowadzona bêdzie w obszarze:
• efektywnoœci dzia³añ m³odzie¿y (osi¹gniête
cele),
• pozytywnych zmian postaw i zachowañ
uczniów (w tym postaw przedsiêbiorczych).
o sukcesów uczniów,
Procedury i narzêdzia ewaluacji:
• analiza wytworów uczniów (np. pod k¹tem ich przydatnoœci, oryginalnoœci, jakoœci,
estetyki),
• opinie uczniów, rodziców, nauczycieli (np.
ankiety, wywiad z dyrekcj¹ szko³y, przedstawicielem przedsiêbiorców i instytucji doskonalenia
zawodowego, poœrednictwa pracy)
• obserwacja dzia³añ uczniów.
Ewaluacji zarówno bie¿¹cej, jak i koñcowej dokonuj¹ nauczyciele - opiekunowie uczniów. Wyniki ewaluacji zostan¹ opracowane w formie zestawieñ, sprawozdania z realizacji programu, zostan¹ udostêpnione radzie pedagogicznej oraz
radzie rodziców.
Ewaluacja pozwoli oceniæ stopieñ realizacji
za³o¿onych celów oraz przydatnoœæ opracowanego programu do celów edukacyjnych - prowadzenia zajêæ pozalekcyjnych.
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TEMATYKA SPOTKAÑ
I ROK REALIZACJI
Temat zajêæ

Czas
realizacji

Metody pracyaaa

Wymagania programowe
(cele zajêæ)
UCZEÑ:

Uwagi

Poznajmy siê

X.2015

Zajêcia
integracyjne
Praca w grupach
Metoda balonu

– zapoznaje siê z celami
ogólnymi programu,
– poznaje uczestników
warsztatów poprzez zabawy
integruj¹ce,
– formu³uje swoje oczekiwania
i obawy zwi¹zane
z uczestnictwem w zajêciach,

Ewaluacj
wstêpna

Marzenia
m³odzie¿y dot.
wspólnej
przysz³oœci
w UE

X. 2015

sonda
dyskusja
burza mózgów

– opracowuje pytania do sondy
o marzeniach,
zainteresowaniach
i planach dot. dalszego
kszta³cenia m³odych ludzi
w szko³ach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
– analiza SWOT – rozpoznaje,
analizuje mocne i s³abe
strony osobowoœci,
– wskazuje trudnoœci zwi¹zane
z zaplanowaniem w³asnej
œcie¿ki rozwoju,

Opracowanie
wyników
sondy

XI. 2015

metody
aktywizuj¹ce
praca w grupach
æwiczenia
techniczne

– komunikuje siê w grupie,
wyjaœnia, czym s¹ bariery
komunikacyjne,
– wyjaœnia na czym polega
racjonalnoœæ decyzji, wskazuje
na zalety i wady decyzji
indywidualnych i grupowych,
– tworzy zestawienia wyników,
analizuje, interpretuje dane
statystyczne,
– wskazuje na znaczenie empatii,

Monta¿
materia³u
filmowego
i prezentacji

XII. 2015

metody
audiowizualne:
prezentacja
monta¿ filmu
wykorzystanie
IT, komputerów,
projektora

– dokonuje wyboru efektywnej
formy prezentacji (przekazu)
z punktu widzenia odbiorcy,
– rozumie znaczenie informacji
we wspó³czesnym œwiecie,
– przygotowuje prezentacjê ptt,
montuje film,
– prezentuje zebrane materia³y,

ewaluacja
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Wyszukiwanie
informacji
z zakresu 10
top zawodów
przysz³oœci
w Polsce

I. 2016

praca w grupach
metody
aktywizuj¹ce
metoda
programowa
(wykorzystanie
Internetu,
komputerów)

– wyszukuje informacje o zawodach
przysz³oœci, uwzglêdniaj¹c typy
osobowoœci zawodowych wg.
wybranego rankingu
(np. Hollanda),
– wykazuje wp³yw ulubionych
czynnoœci, umiejêtnoœci i
zainteresowañ na wybór zawodu,
– wyjaœnia motywy aktywnoœci
zawodowej cz³owieka,
– porównuje zebrane informacje
z danymi z WUP Szczecin,

Ewolucja
krajowego
rynku pracy –
nowe zawody

II. 2016

pogadanka
praca z
materia³em
Ÿród³owym
dyskusja

– wyjaœnia znaczenie swobody
przep³ywu kapita³u ludzkiego
(przenikanie siê rynków
pracy w UE),
– wymienia przyczyny i kraje
migracji Polaków,
– analizuje warunki pracy i ¿ycia
w krajach UE (przygotowania
do wyjazdu),
– poznaje obcobrzmi¹ce
nazwy zawodów,
– wskazuje zawody deficytowe
i nadwy¿kowe (schy³kowe)

spotkanie
z
pracownikiem
WUP/PUP

„W œwiecie
zawodów”
salon
informacji
o zawodach

IV. 2016

pokaz
prezentacja
multimedialna
wystawa

– przygotowuje prezentacje,
ekspozycje,
– dzieli siê zdobytymi
informacjami, zebranymi
i opracowanymi materia³ami,
doœwiadczeniami
z krajów partnerskich,

przygotowanie
„Dnia
Erasmusa”

Testy
z doradztwa
zawodowego

V. 2016

metoda testowa
analiza SWOT
wykorzystanie
komputerów
i testów
doradztwa
zawodowego

– okreœla w³asne predyspozycje
osobowoœciowe i zawodowe,
– planuje œcie¿kê kariery
zawodowej,
– rozwi¹zuje test
z doradztwa zawodowego,

ewaluacja

Instytucje
wspieraj¹ce
m³odych ludzi
na lokalnym
rynku pracy

VI. 2016

wyszukiwanie
i analiza ofert

– analizuje oferty szkoleñ, praktyk
i pracy wakacyjnej w kraju
i zagranic¹,
– odró¿nia wiarygodne
oferty pracy,
– rozumie na czym polega
aktywne poszukiwanie pracy,
– analizuje mo¿liwoœci
zatrudnienia, warunki p³acy i pracy,
– jest œwiadomy praw
i obowi¹zków pracownika,

spotkanie
z
przedstawicielem
WUP/PUP
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II ROK REALIZACJI
Warsztaty z
zakresu szans
i mo¿liwoœci
rozwoju,
edukacji i
doskonalenia
m³odych ludzi
w Polsce

IX. 2016

Wykorzystanie
Ÿróde³
internetowych,
komputerów i
innych materia³ów
szkoleniowych

– wyszukuje informacje o
instytucjach kszta³cenia
i doskonalenia zawodowego
w regionie i w kraju,
– rozumie ideê „uczenia siê
przez ca³e ¿ycie”,
– uczestniczy w targach
edukacji i pracy, kontaktuje siê
z instytucjami kszta³cenia
i doskonalenia zawodowego,
– tworzy port folio,

Œwiatowy
Tydzieñ
Przedsiêbiorczoœci

X. 2016

prezentacja
pokaz
wystawa
happening

– promuje postawy pro
przedsiêbiorcze, zachêcaj¹c
kreatywne osoby do dzia³ania
na rzecz rozwoju swoich
umiejêtnoœci,
– przygotowuje wystawy,
spotkania
z przedsiêbiorcami,

Sposoby
poszukiwania
pracy

XII. 2016

praca z
materia³ami
Ÿród³owymi

– wyjaœnia jak szukaæ
ewaluacja
pracodawcy i jak szuka siê
pracownika,
– uzasadnia koniecznoœæ
jednoczesnego korzystania
z kilku metod szukania pracy,
– rozpoznaje rynek pracy,
najczêstsze oczekiwania
pracodawców,
– wymienia kompetencje twarde
i miêkkie,

Dokumentacja
aplikacyjnej

I. 2017

æwiczenia
techniczne
pogadanka nt.
najczêstszych
b³êdów w
dokumentach

– sporz¹dza dokumentacjê
aplikacyjn¹ (CV, list
motywacyjnej pod
konkretn¹ ofertê pracy),
– wype³nia formularz
EUROPASS CV,
– stara siê unikaæ typowych b³êdów
w dokumentach aplikacyjnych,

Myœl jak
pracodawca –
przygotowanie
do rozmowy
o pracê

II. 2017

symulacja –
rozmowa
kwalifikacyjna
(autoprezentacja)
pogadanka nt.
najczêstszych
b³êdów

– wymienia etapy rekrutacji
pracownika, zasady
rozmowy kwalifikacyjnej,
– wyjaœnia znaczenie
w³aœciwego przygotowania siê
do rozmowy i dobrego
zaprezentowania siê,
– rozumie znaczenie
komunikacji werbalnej
i niewerbalnej (dressing
code, mowa cia³a),

„Ddzieñ
Erasmusa”
– podsumowanie
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„Bezkonkurencyjny na rynku
pracy”

III. 2017

dyskusja
prezentacje

– prezentuje swoje atuty
spotkanie
zawodowe, ma œwiadomoœæ
z
przewagi konkurencyjnej,
wiza¿yst¹
– uzasadnia dlaczego
pracodawcy poszukuj¹ m³odych
uzdolnionych, kreatywnych
i myœl¹cych niekonwencjonalnie
– wykorzystuj¹c ich potencja³
do rozwoju firmy,
– wyjaœnia znaczenie
kszta³towania wizerunku
dla rozwoju kariery zawodowej
(hobby przepustk¹ do pracy,
graficzne portfolio),

Mobilnoœæ
edukacyjna w
UE i systemy
certyfikacji
uczestnictwa i
kwalifikacji
zawodowych

V. 2017

praca w grupach
pogadanka

– omawia znaczenie
jednakowych praw
w krajach UE,
– analizuje warunki nauki,
pracy i ¿ycia w krajach UE,
– omawia systemy certyfikacji
uczestnictwa i kwalifikacji
zawodowych,
– jest mobilny,

Stypendia
i sta¿e
w ramach
Erasmus+

VI. 2017

æwiczenia
techniczne

– wyszukuje informacje nt.
stypendiów i sta¿y
w ramach Erasmus,
– przygotowuje wniosek
aplikacyjny,

III ROK REALIZACJI
W³asny biznes – IX. 2017
samozatrudnienie
alternatyw¹
na bezrobocie.
Krok po kroku –
jak za³o¿yæ
w³asn¹ firmê

æwiczenia
techniczne
(CEIDG)
dyskusja nt.
sukcesu
i pora¿ki
w biznesie

– dostosowuje formê
organizacyjno–prawn¹ do
profilu dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa
(np. spó³dzielnia socjalna),
– wymienia charakteryzuje
etapy zak³adania w³asnej firmy,
– okreœla czynniki
warunkuj¹ce dzia³alnoœæ
przedsiêbiorstwa i przyczyny
niepowodzeñ,

„Pomys³ na
biznes –
gwarancj¹
sukcesu” –
Logo i marka

praca w grupie i
z materia³em
Ÿród³owym

– wyszukuje nisze rynkowe,
analizuje i wskazuje
pomys³ na biznes,
– planuje przedsiêwziêcie,
– tworzy logo, kreuje
markê firmy,

X. 2017

ewaluacja
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„Nasza firma
osi¹ga zyski”

XI. 2017

æwiczenia
techniczne

– wyjaœnia znaczenie terminu
„kreatywna ksiêgowoœæ”,
przyczyny i konsekwencje
tego zjawiska,
– wyznacza próg rentownoœci,
planuje zyski,
– wyjaœnia znaczenie
konkurencyjnoœci, wskazuje
perspektywy rozwoju,

Skuteczny
marketing
i reklama

XII. 2017

projekcja
filmowa
(lokowanie
produktu)

– wskazuje pozytywne
i negatywne przyk³ady
wp³ywu reklamy na odbiorcê,
– analizuje spoty reklamowe,
– dokonuje wyboru mediów
reklamy,

„Uda³o ci siê –
podziel siê
z nami”

I. 2018

pogadanka
symulacja –
przejawy
mobbingu

spotkanie
– planuje drogê do sukcesu,
z przedsta– analizuje przebieg kariery
wicielami
zawodowej osoby, która
lokalnego
zgodnie z zasadami etyki
„small
odnios³a sukces w biznesie,
– dostrzega wp³yw szarej strefy biznesu”
na gospodarkê, identyfikuje
rodzaje korupcji
(przeciwdzia³anie),

Ciekawe
inicjatywy
w biznesie

II. 2018

burza mózgów
prezentacje

– przygotowuje siê do
seminarium na temat przedsiêbiorczoœci Dni Erasmusa,
– rozumie znaczenie MŒP
dla spo³ecznoœci lokalnej
(CSR czyli spo³eczna
odpowiedzialnoœæ biznesu),
– promuje dzia³ania w ramach
realizacji projektu Erasmus,

Warunki
III. 2018
rekrutacji
i nauki dla
obcokrajowców
w Polsce
na uczelniach
wy¿szych

metody
aktywizuj¹ce

– analizuje i porównuje warunki wycieczka
rekrutacji na wy¿szych
na wy¿sz¹
uczelniach, wymagania
uczelniê
stawiane kandydatom,
– weryfikuje mo¿liwoœci
kontynuowania nauki
w innym kraju (uznawalnoœæ
egzaminów),

Jesteœmy,
m¹drzejsi,
bardziej
doœwiadczeni,
mobilni
– ewaluacja

badanie
osi¹gniêæ
uczniów
i efektów
kszta³cenia

– ocenia korzyœci z udzia³u
w programie.

V. 2018

ewaluacja

ewaluacja
koñcowa
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”

Spotkanie z kapitanem
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Zachodniopomorskiego Kuratorium Oœwiaty

Z kapitanem ¿eglugi wielkiej panem Józefem Gaw³owiczem, pisarzem i marynist¹, wieloletnim wyk³adowc¹ astronawigacji w Wy¿szej Szkole Morskiej w Szczecinie spotka³y siê SKEM-y SP 68 i SP
11. Kapitan, który spêdzi³ 45 lat na morzu i zliczaj¹c wszystkie przebyte mile morskie, 17 razy op³yn¹³
œwiat, opowiada³ m³odym ludziom o swoich morskich przygodach. W barwnych i zabawnych s³owach mówi³ o ¿yciu marynarzy, o chrzcie na równiku, o ludo¿ercach w Afryce, zwyczajach w krajach
arabskich, przewo¿eniu pszenicy i niedŸwiedziach
polarnych na Grenlandii. Opowieœci by³y ilustrowane pokazem multimedialnym. Podziêkowania i
wspólne zdjêcie zakoñczy³y tê mi³¹ imprezê..
Tekst i zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska
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Pasowanie
Wilczków Morskich…
…tym razem w „Figielku”

Od czwartku 23 listopada., nie s¹ ju¿ tylko
„starszakami”, gdy¿ po uroczystym pasowaniu
na ¿eglarzy wszyscy zostali „Wilczkami Morskimi”, na dowód czego odebrali stosowne certyfikaty. Zanim jednak to siê sta³o, czeka³ ich
prawdziwy egzamin i sprawdzian dzielnego za³oganta ¿aglowca „Figielek” w Szczecinie Zdrojach. Ich Przedszkole Publiczne Nr 79 dopiero od tego roku przyst¹pi³o do Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej,
ale egzamin i wszystkie zadania – jak wykonanie ¿aglówki czy na³apanie ryb, a tak¿e rewelacyjne wykonanie kilku szant – zosta³ zdany
„œpiewaj¹co”, po czym wszyscy zgodnie œlubowali:
„My Wilczki Morskie przyrzekamy (…)
Byæ odwa¿nym, dzielnym, œmia³ym…
Poznawaæ nasze Ba³tyckie Morze…
A w doros³oœci mo¿e siê zdarzy
¯e ktoœ z nas do³¹czy do marynarzy. Ahoj!!!”
Od strony fachowej przygotowanie kandydatów na ¿eglarzy wysoko oceni³ goœæ spe-

cjalny – ni¿ej podpisany, pomys³odawca Programu, który te¿ pasowa³ wszystkich na Wilczków Morskich. Na koniec wszystkim smakowa³ okazjonalny tort, przy którym planowano
ju¿ dalsze „rejsy” i dzia³ania ma³ych ¿eglarzy
w Programie. Przypomnê, ¿e Program dzia³a
od 1995 roku, a na rok szkolny 2017/2018
udzia³ w nim zadeklarowa³o 48 szczeciñskich
placówek oœwiatowych, w tym osiem
przedszkoli – 9, 25,
35, 50, 54, 65, 66 i 79.
Realizatorem Programu, pod opek¹ Wydzia³u Oœwiaty UM,
jest Pa³ac M³odzie¿y,
z Pracowni¹ Edukacji
Morskiej. Teraz do tej
du¿ej miêdzyszkolnej
morskiej szczeciñskiej
za³ogi do³¹czy³ „Figielek”. Pomyœlnych
wiatrów!!!
Tekst i zdjêcia:
Wies³aw Seidler

IX Miêdzyszkolny
Turniej Marynistyczny
„Ka¿dy Mo¿e Kochaæ Morze”
Jakie sygna³y mog¹ wysy³aæ latarnie morskie?
Jaka jest najwiêksza g³êbia Morza Ba³tyckiego?
Co oznacza s³owo „flauta”? Z takimi i innymi
pytaniami musieli siê zmierzyæ uczestnicy turnieju
marynistycznego organizowanego przez SKEM SP
37. Do rywalizacji oprócz gospodarzy przyst¹pi³y równie¿ SKEM-y SP 59, 11,41,5 oraz szko³a z
Dêbic. Czteroosobowe dru¿yny sk³adaj¹ce siê z
dwóch uczestników klas 1-3 i z dwóch klas 4-7
rozwi¹zywa³y test z kategorii: Morze Ba³tyckie,
Latarnie Morskie, ¯eglarskie ABC, Budowa optymista i testu marynistycznego – Niespodzianka.
Dru¿yny musia³y wykazaæ siê znajomoœci¹ wêz³ów ¿eglarskich i umiejêtnoœci¹ sk³adania ¿agla.
Okaza³o siê, ¿e sposobów sk³adania ¿agla by³o
tyle, ile by³o dru¿yn. Twórcz¹ konkurencj¹ by³a
praca plastyczna na temat ¿aglowce TTSR. Ka¿da praca by³a niepowtarzalna i w swoim rodzaju.
Po zliczeniu punktów za wszystkie konkurencje
komisja wy³oni³a zwyciêzcê którym okaza³ siê SKEM
SP 11. W dalszej kolejnoœci uplasowa³y siê SKEM
SP37. SP 41. SP 5, SP 59 i SP z Dêbic. Konkurs odznacza³ siê sprawn¹ organizacj¹, a ca³oœci przygl¹dali siê zaproszeni goœcie wœród, których znajdowa³ siê
syn Patrona Szko³y Antoniego Ledóchowskiego, Pan
Wincenty Ledóchowski. Konkurs umili³ wystêp dzieci
z Przedszkola Publicznego Nr 9.
Gratulujemy organizacji i zaciêtej rywalizacji.
Tekst i zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska

Miko³ajkowa niespodzianka
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W minion¹ œrodê SKEM-y SP 68 wyruszy³y na
tajemnicz¹ wyprawê. Ku zaskoczeniu dzieci znalaz³y siê one na ¿aglowcu Kapitan Borchardt, gdzie
przywita³ ich Œwiêty Miko³aj. Razem z Miko³ajem
dzieci zwiedzi³y ¿aglowiec od dziobu do rufy, poznaj¹c zasady funkcjonowania i pracy na tak du¿ym
statku. W sterówce, ka¿dy móg³ stan¹æ przy kole
sterowym, obejrzeæ jak dzia³aj¹ przyrz¹dy nawigacyjne . Przyszli ¿eglarze dowiedzieli siê jaka jest ró¿nica miêdzy flag¹ a bander¹. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³o siê zwiedzanie kajut pod pok³adem. W wygodnej mesie ¿aglowca toczy³y siê opowieœci o patronie statku historii ¿eglarstwa. By³a projekcja filmu i œpiewanie hymnu ¿aglowca. Uczestnicy spotkania zdawali egzamin z umiejêtnoœci wi¹zania wêz³ów pod czujnym okiem Miko³aja. W nagrodê za dobrze wykonan¹ pracê by³y upominki i s³odkoœci. Na zakoñczenie ¿egna³ ich Miko³aj ¿ycz¹c
samych wspania³ych przygód ¿eglarskich.
A wszystko to przygotowa³y opiekunki kó³ Panie
Jolanta Piñkowska i Marzenna Ostrowska, Pani Halina Maiñska – armator ¿aglowca, kapitan Jerzy Szkudlarek, mechanik Romek i bosman Piotr. Brawo!
Wszystkim serdecznie dziêkujemy.
Tekst i zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska
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Wojewódzki Konkurs ¯eglarski

100-lecie ¿aglowca
Kapitan Borchardt
29 listopada 2017 roku zosta³ zorganizowany
przez SKEM Publicznej Szko³y Podstawowej Specjalnej Nr 52 w Szczecinie oraz Fundacjê „Kapitan Borchardt” Wojewódzki Konkurs ¯eglarski,
który poœwiêcono tym razem tematowi 100-leciu
¿aglowca Kapitan Borchardt. Konkurs odby³ siê
po raz drugi, ale tym razem nie w budynku a na
¿aglowcu, który zacumowa³ przy Wa³ach Chrobrego.
W konkursie bra³y udzia³ placówki specjalne
Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej, oraz zaproszone placówki specjalne
województwa zachodniopomorskiego. By³y to::
– Publiczna Szko³a Podstawowa Specjalna Nr
52 w Szczecinie,
– M³odzie¿owy Oœrodek Socjoterapii Nr 2 w
Szczecinie,
– Socjoterapeutyczny Oœrodek Szkolno-wychowawczy w Szczecinie,
– Publiczna Szko³a Podstawowa Specjalna Nr
25 w Szczecinie,
– M³odzie¿owy Oœrodek Socjoterapii Nr 1
Szczecin-Wielgowo,
– Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Goleniowie,
– M³odzie¿owe Ko³o ¯eglarskie PTTK Delfinka w Stargardzie,
– Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Nr
2 w Szczecinie.
G³ównym celem Wojewódzkiego Konkursu
¯eglarskiego by³o zapoznanie siê z histori¹ ¿aglowca Kapitan Borchardt, jego budow¹ i ciekawostkami z nim zwi¹zanymi. Ponadto uczniowie zostali
zaznajomieni z postaci¹ Karola Olgierda Borchardta, patrona ¿aglowca. Uczestnicy konkursu mieli

mo¿liwoœæ wykazania siê wiedz¹ z ¿eglarstwa a
tak¿e z ¿ycia i zwyczajów panuj¹cych na ¿aglowcach. Mogli te¿ zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci w wi¹zaniu wêz³ów. Szkolenie prowadzi³ kapitan Mieczys³aw Ircha. Uczniowie poznali budowê jachtu podczas zwiedzania i oprowadzania
przez za³ogê. Poznali równie¿ zasady stawiania
¿agli. Odwa¿ni mieli mo¿liwoœæ wejœcia na bocianie gniazdo po sznurkowej drabince (drablinka),
przy asekuracji nauczyciela Paw³a Grackiego.
Swoj¹ wiedzê ¿eglarsk¹ sprawdzili równie¿ podczas rozwi¹zywania testu poœwiêconego 100- leciu ¿aglowca Kapitana Borchardt. Test przygotowa³a Agnieszka Zbi¿ek
Bardzo wa¿nym celem, który zosta³ osi¹gniêtych podczas konkursu by³a integracja placówek
specjalnych. Poznanie siê, mimo ró¿nic. Priorytetem dla nas by³a nauka szacunku do drugiego
cz³owieka niezale¿nie jak wygl¹da, czy jak siê
zachowuje.
Mieliœmy okazjê wspólnie siê bawiæ podczas
zajêæ integracyjnych takich jak:
1. Projektowanie i wykonanie jednostki p³ywaj¹cej. By³a to praca w grupie, któr¹ nadzorowa³y:
Agnieszka S³uczanowska i Maria Œwi¹tek.
2. Wspólne œpiewanie szant i hymnów ¿aglowca Kapitan Borchardt i Szko³y Nr 52, przy wsparciu piêknego g³osu Agnieszki Seroczyñskiej oraz
Artura S³owika.
3. Zajêcia zrêcznoœciowe takich jak ³owienie za
pomoc¹ wêdki papierowych rybek. Po z³owieniu
ka¿da rybka zadawa³a pytanie dotycz¹ce sprzêtu
¿eglarskiego znajduj¹cego siê na jachcie. Nie tyl-
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Na koniec konkursu odby³o siê nagranie piosenki – podarunku dla nieobecnego ze wzglêdów
zdrowotnych kapitana Jerzego Szkudlarka. Piosenka zosta³a wykonana przez jednego z opiekunów Artura S³owika.
¯aglowiec Kapitan Borchardt zosta³ ozdobiony na czas konkursu w ³ódeczki, malutkie
¿aglowce, kokardki, ró¿norodne ozdoby, które
wykona³o grono nauczycieli z PSPS Nr 52 a wœród
nich byli: Joanna Krzych, Ma³gorzata Gamzatov, Anna Pelczar, Olga Komornicka, Aleksandra Zielenkiewicz, Agnieszka Zbi¿ek.
Ca³oœæ konkursu by³a inicjatyw¹ nauczyciela PSPS nr 52 w Szczecinie Agnieszki Zbi¿ek,
przy ogromnej pomocy pozosta³ych nauczycieli
i pracowników placówki. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê dyrektor Magdalenie Borodziuk oraz ca³ej za³odze ¿aglowca Kapitan
Borchardt i Fundacji Kapitan Borchardt. Serdecznie dziêkujemy!.
Agnieszka Zbi¿ek

Zdjêcia: Jolanta Ga³êzowska i Mieczys³aw Ircha

ko trzeba by³o ten sprzêt wskazaæ ale i nazwaæ
u¿ywaj¹c nomenklatury morskiej i ¿eglarskiej.
Zajêcia te prowadzi³a Olga Komornicka, zaœ pomoce wykona³a Tomasz Krzynówek.
4. Ka¿dy z uczestników konkursu mia³ mo¿liwoœæ pomalowaæ twarz lub swoj¹ d³oñ w zmazywalne tatua¿e o tematyce ¿eglarskiej. Stanowisko to prowadzi³a zdolna artystycznie Bo¿ena Pilecka.
5. Zawodnicy mieli mo¿liwoœæ pracy w grupie:
rysowali wspólnie swój ¿aglowiec marzeñ. Prace
te nadzorowa³a Ola Zielenkiewicz.
6. Trudnym zadaniem by³o uk³adanie puzzli,
bez wzorca. Puzzle zosta³y wykonane samodzielnie przez Karolina Dejer. Natomiast u³o¿enie ich
sprawdza³a i merytorycznie wspiera³a Jolanta Ga³êzowska. U³o¿enie modelu ¿aglowca pozwoli³o
uczniom æwiczyæ pamiêæ, gdy¿ zawodnicy musieli skojarzyæ jak zbudowany jest jacht.
7. Zajêcia fotograficzne, które nadzorowa³a Iwona Cury³o. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ zrobienia
zdjêcia przy piracie oraz w innych fascynuj¹cych
sytuacjach.
Wszystkim zajêciom towarzyszy³ duch wzajemnej akceptacji, tolerancji, poszanowania. Zawodnicy z placówek specjalnych uczyli siê jak siê
prawid³owo porozumieæ aby wspólnie osi¹gn¹æ
zamierzony cel.
Po zajêciach wszyscy uczestnicy mieli mo¿liwoœæ delektowania siê gor¹c¹ zup¹ gulaszow¹,
herbat¹ z sokiem malinowym oraz s³odkoœciami.
Czêœæ kulinarn¹ przygotowa³a za³oga ¿aglowca Kapitan Borchardt, zaœ s³odkoœci dostarczy³a prezes
Fundacji Kapitan Borchardt, Halina Maiñska.
W messie królowa³ bosman, pan Piotr wraz z
Kasi¹ Kozie³ek i Paulina
¯uchowska, dziêki którym
wszyscy dostaliœmy gor¹c¹ herbatê i wyœmienit¹ zupê.
Na zakoñczenie ka¿dy
uczestnik konkursu dosta³ pami¹tkowy dyplom, smycz z
logo ¿aglowca oraz koszulkê
od Publicznej Szko³y Podstawowej Specjalnej Nr 52 w
Szczecinie.
Natomiast opiekunowie placówek specjalnych otrzymali
wykonane przez uczniów PSPS
Nr 52 przy wsparciu Beaty Flis
ozdobne ¿eglarskie butelki.
¯aglownia Polsails wspar³a nas
piêknymi torbami ¿eglarskimi.
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60 lat szkolnictwa szpitalnego w Szczecinie

Szko³a inna
ni¿ wszystkie…
„Sztuka to ogromna
edukowaæ w miejscach
szczególnych – w placówkach szpitalnych,
gdzie prócz wiedzy nauczyciel wykazaæ siê
musi empati¹ i serdecznoœci¹. Gdzie wyzwania s¹ niecodzienne, niestandardowe i
wymagaj¹ nietuzinkowego zaanga¿owania.
Tu nie ma miejsca na rutynê i bylejakoœæ. Tu
trzeba byæ Mistrzem. I tê sztukê mistrzowskiego
bycia Nauczycielem-Przewodnikiem przez minionych lat 60. szkolnictwo szpitalne w Szczecinie
realizuje wyró¿niaj¹co³”.
Wychowankowie szkolnych i oœwiatowych placówek specjalnych. Na l¹dzie czêsto „sprawni inaczej”, ale dobrze na ogó³ radz¹ sobie w naszych
programowych dzia³aniach i konkursach, a tak¿e
w szkoleniach na wodzie i w naszych rejsach, na
pok³adach jachtów i ¿aglowców. Dzieci specjalnej troski, wymagaj¹ te¿ specjalnego podejœcia i
serca ze strony wychowawców i nauczycieli, w tym
Opiekunów SKEM przytyci placówkach. Mocn¹
pozycjê w naszym Programie wypracowa³o przez
te minione lata kilka placówek szczeciñskich – w
tym m.in. Zespó³ Szkó³ Szpitalnych…
Szczególne miejsce w tych minionych ju¿ latach i w minionych dzia³aniach mia³a nasza kole¿anka œp. Gra¿yna Hrycyna, wieloletni Opie-

Podopieczni szko³y, w rejsach wycieczkowych po porcie,
pod opiek¹ œp. Gra¿yny Hrycyny i Anny Lubeckiej, i jedne
z prac dzieci, nagrodzone w konkursach plastycznych.

kun SKEM w Zespole Szkó³ Szpitalnych, wspania³y cz³owiek, niezwykle zaanga¿owana w pracê z podopiecznymi tych wyj¹tkowych szkó³, z
klasami w salach szpitalnych. Niestrudzenie organizowa³a tam konkursy marynistyczne, zajêcia
i spotkania z ludŸmi morza, a potem zabiera³a
dzieci na nasze rejsy po porcie, na „Dziewannie”
i na ¿aglowcach, pozwalaj¹c zapomnieæ im o cierpieniu szpitalnym. Niestety sama przegra³a z
ciê¿k¹ chorob¹, odesz³a na wieczn¹ edukacyjno¿eglarsk¹ wachtê, po¿egnaliœmy w 2016 roku
Gra¿ynê na Cmentarzu Centralnym. Gdzieœ w
oceanie nieskoñczonoœci z pewnoœci¹ ¿egluje nadal - zawsze radosna, jak na poni¿szych zdjêciach
– ¿egluje z wieloma jej by³ymi podopiecznymi…
Zespó³ Szkó³ Szpitalnych to „Szko³a inna ni¿
wszystkie”, stad te¿ jej wychowankowie uczestniczyli tylko wyj¹tkowo w d³u¿szych rejsach
szkoleniowych na jachtach czy ¿aglowcach, ale
du¿ym powodzeniem cieszy³y siê takie formy
dzia³añ jak konkursy plastyczne czy literackie,
spotkania z ludŸmi morza, itp. Corocznie mali
pacjenci bior¹ te¿ udzia³ w rejsach wycieczkowych po porcie, w ramach Programu, z okazji
Dnia Dziecka, a tak¿e na podobnych na ¿aglowcach, z okazji ich wizyt w Szczecinie, itp. We
wszystkich tych dzia³aniach pomaga³y i aktywnie w nich uczestniczy³y – obok œp. pani Gra¿yny – te¿ inne nauczycielki Zespo³u, szczególnie ze szpitali przy Unii Lubelskiej i w Zdrojach, w tym najd³u¿ej Anna Lubecka i Bogus³awa Karpiñska, obie ju¿ na emeryturze.
Wszystkie trzy bra³y te¿ czêsto udzia³ w rejsach
szkoleniowych dla nauczycieli – Opiekunów
SKEM, wykorzystuj¹c potem w³asne doœwiadczenia w pracy z podopiecznymi – pacjentami
szpitali. Szko³y szpitalne pozostaj¹ nadal w Programie, a Opiekunk¹ SKEM jest obecnie Katarzyna Rupert…
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Kiermasz œwi¹teczny
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Miko³aj

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

