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Warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje

Sala do wynajêcia

Pa³ac M³odzie¿y oferuje do wynajêcia salê multimedialn¹ na 50 osób.
Sala znajduje siê w budynku nowej siedziby, przy al. Piastów 7 (centrum
Szczecina). Wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt techniczny, m.in.
projektor, rzutnik multimedialny i
nag³onienie w systemie dwiêkowym dolby surround. Mo¿na tu
zorganizowaæ m.in. warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje. Gwarantujemy pomoc techniczn¹ przy
obs³udze.
Warunki wynajmu i terminy rezerwacji  w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61
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Przed nami radosne i rodzinne wiêta Bo¿ego Narodzenia. W tym wyj¹tkowym czasie chcielibymy podzieliæ siê z Czytelnikami Dialogów wi¹teczn¹ serdecznoci¹. Grudniowy numer miesiêcznika w ca³oci powiêcilimy dzia³aniom dzieci, m³odzie¿y, nauczycieli i rodziców, które maj¹ jak¿e
piêkny wymiar  niesienia pomocy i bezinteresownego wspierania tych, którzy tej pomocy potrzebuj¹  s³abych, chorych, starych, mniej zamo¿nych. Przybywa ich w naszym otoczeniu. Ale jak
wynika z lektury dostarczonej nam hojnie przez szczeciñskie placówki owiatowe  potrafimy ich
dostrzec, daæ iskierkê radoci i nadziei. Nie tylko przed wiêtami. Pisz¹ o tym uczniowie i nauczyciele z ró¿nych szkó³ i przedszkoli. Nauczyciele, choæ zapracowani znajduj¹ czas, by organizowaæ
wolontariat i akcje charytatywne, gdy¿ s¹ m¹drzy i wiedz¹, ¿e postaw prospo³ecznych i wra¿liwoci
na drugiego cz³owieka uczyæ nale¿y od najm³odszych lat. Uczniowie, gdy¿ dla nich satysfakcja,
poczucie sensu w³asnych dzia³añ i dzielenie siê z innymi s¹ wa¿ne. Ta lektura ku pokrzepieniu
serc jest buduj¹ca i daje nadziejê na lepszy wiat.
A zatem Radosnych wi¹t nam wszystkim
Redakcja

Zespó³ Szkó³ Nr 5 w Szczecinie

Iskierka Radoci
czyli dlaczego
warto pomagaæ
Nigdy nie jestemy tak biedni, aby nas nie staæ
by³o na udzielenie pomocy bliniemu.
(Gogol)
Cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹, nie mo¿e ¿yæ bez
innych. Potrzebujemy siebie wzajem, by byæ. Jak
jednak ¿yæ? Jak budowaæ relacje z innymi? Jak
cz³owieka uczyæ cz³owieczeñstwa w wiecie przesi¹kniêtym duchem komercji, rywalizacji i pragnienia sukcesu bez wzglêdu na koszty? I najwa¿niejsze  czy warto?
Ponad 20 tysiêcy wychowanków szczeciñskich
placówek szkolno-wychowawczych w bie¿¹cym
roku podejmuje inicjatywê niesienia pomocy potrzebuj¹cym. Dziêki akcji charytatywnej Podaruj
dzieciom iskierkê radoci  szczeciñskie szko³y
potrzebuj¹cym, której patronuj¹ Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Wojewoda Zachodniopomorski Olgierd Geblewicz, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorski Kurator Owiaty Maria Borecka, od
czternastu ju¿ lat szczeciñska owiata stanowi
jedno ogromne serce, bij¹ce dla tych, którzy stracili nadziejê. W ¿adnym innym miejscu naszego
kraju nie ma tak piêknej inicjatywy i tak szybko
rozprzestrzeniaj¹cej siê. Dlaczego? Odpowied
jest prosta  empati¹ mo¿na zaraziæ.
Pocz¹tek akcji nie by³ spektakularny. Ma³e pojedyncze dzia³anie mia³o charakter epizodyczny.
Uczniom jednej z klas licealnych w Zespole Szkó³
Nr 5 o profilu spo³ecznosocjalnym obecny dyrek-

tor ZS 5, Miros³aw ¯ylik zaproponowa³ w³¹czenie
siê do ogólnopolskiego dzia³ania Ma³y podarek,
du¿o radoci. By³ to rok 1999. Bezinteresowne niesienie pomocy innym i widok umiechów na twarzach dzieci spowodowa³, ¿e w kolejnym roku te
same uczennice postanowi³y kontynuowaæ dzia³ania ju¿ pod czujnym okiem wychowawczyni, Wioletty Kobzdej i wspieraj¹cym dzia³ania dyrektorem
szko³y.
W kolejnych latach w tê akcjê zaczê³y siê w³¹czaæ
inne klasy i w ten sposób z ma³ej inicjatywy powsta³a akcja szkolna. Jednak ju¿ w 2005 roku Iskierka Radoci wysz³a poza mury szko³y  na zaproszenie ówczesnego opiekuna Samorz¹du Uczniowskiego w ZS Nr 5, ksiêdza Sylwestra Marculi do akcji
do³¹czy³o kilka zaprzyjanionych szkó³. W 2010 roku,
kiedy koordynacji akcji podjê³a siê Kinga Maciaszczyk, nauczycielka jêzyka polskiego, do jubileuszowej edycji zg³osi³o siê a¿ 50 szczeciñskich placówek
owiatowych. Jak na jubileusz przysta³o, musia³ byæ
z wielkim hukiem i pe³n¹ fet¹!
Cenne dary na licytacjê przekaza³ dziêki zaanga¿owaniu i porednictwu pani Pose³ na Sejm RP Renaty Zaremby Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Bronis³aw Komorowski, ówczesny Premier Rady Ministrów Donald Tusk i ówczesna Marsza³ek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej Ewa Kopacz, którzy w ka¿dej edycji nieustannie wspieraj¹ akcjê. Na fina³
Iskierki Radoci do Teatru Wspó³czesnego przyby³
Mrozu, znany polski wokalista, by zapiewaæ szczególnie dla tych, którzy obdarzaj¹ sob¹ innych. Obecnie w akcji uczestniczy 70 placówek  Iskierka rozpala serca przedszkolaków, uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a
wraz z nimi ca³¹ rzeszê szczecinian.
Efekty iskierkowych dzia³añ s¹ nie tylko materialne, ale i duchowe. W przedszkolach i szko³ach ze
sprzeda¿y wypieków czy wyrobów wi¹tecznych

pozyskuje siê fundusze, stanowi¹ce podstawê pomocy materialnej najubo¿szym uczniom szkó³ szczeciñskich. Zebrane artyku³y papiernicze i rodki czystoci wspieraj¹ dzia³alnoæ placówek socjalnych,
takich jak wietlice rodowiskowe, hospicja, domy
samotnej matki czy te¿ schroniska dla bezdomnych.
Co jednak wa¿ne, zaanga¿owanie w pomoc potrzebuj¹cym zmienia na lepszy nie tylko nasz wiat, ale
równie¿ doskonali ma³ych wolontariuszy, których
dzia³anie jest dowodem na prawdziwoæ s³ów Jana
Paw³a II, i¿ cz³owiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi.
Iskierka Radoci z roku na rok rozgrzewa coraz wiêcej serc. Co wiêcej, tym zaanga¿owanym
nie pozwala ju¿ och³on¹æ. Gdyby nie wsparcie
absolwentów szko³y, akcja nie mog³aby tak szybko siê rozwijaæ. W tym roku Bartosz Kalemba,
dyrektor polskiej grupy WarThunder, na ogólnopolskiej stronie za³o¿y³ aukcjê lotniczych akcesoriów, z której dochód przekaza³ Iskierce Radoci. Dwaj bracia, Micha³ i Maciej Porañczyk,
równie¿ absolwenci ZS 5, za³o¿yli stronê internetow¹, opracowali logo akcji, zaopatrzyli szko³y w iskierkowe gad¿ety. Absolwenci ZS 5, szczególnie znani sportowcy, jak mistrz olimpijski
Marek Kolbowicz, reprezentantka Polski w pi³ce
siatkowej Kinga Kasprzak czy pi³karz Pogoni
Sebastian Rudol, wci¹¿ wspieraj¹ akcjê, przekazuj¹c cenne okazy na licytacjê, któr¹ osobicie
prowadz¹ na scenie podczas inauguracji.
Najpiêkniejsze s¹ chwile radoci pomieszanej
ze ³zami, ale to ³zy wzruszenia. To chwile, kiedy
uczniowie przygotowuj¹ dla najubo¿szych wi¹teczne dary w ramach iskierkowego dzia³ania, jakim jest Serduszkowa paczka. Ich wk³ad i zaanga¿owanie przek³ada siê na widoczn¹ radoæ maluchów, które nie potrafi¹ udwign¹æ swojego podarunku, na b³ysk nadziei i wiary, ¿e wiat jest
dobry, a ludzie wra¿liwi, w oku starszych, schorowanych, samotnych, na ciep³y ucisk zmarszczonej, spracowanej, starczej d³oni, która przekazuje bezkresn¹ i dozgonn¹ wdziêcznoæ, podziw i
oddanie tym, którzy wnieli iskierkê radoci w
przepe³nione cierpieniem i zw¹tpieniem ¿ycie.
Czy warto uczyæ empatii? To pytanie, którego nie
trzeba zadawaæ, bo odpowied jest oczywista. Empatycznoæ czyni nas piêkniejszymi i wartociowszymi, bo innym niesiemy nie tylko radoæ i nadziejê, ale obdarowujemy ich cz¹stk¹ samych siebie, a
ta cz¹stka jest w nas najpiêkniejsza.
Kinga Maciaszczyk
 nauczycielka jêzyka polskiego w ZS 5,
koordynator akcji Podaruj dzieciom
iskierkê radoci

Radoæ
z pomagania
Cz³owiek, mimo ¿e jest istot¹ spo³eczn¹, okazuje siê
byæ czêsto samolubny. Wychodzi z za³o¿enia, ¿e jeli
jaki problem bezporednio go nie dotyczy, to tak naprawdê ten problem nie istnieje. Zatem po co ma pomagaæ innym, jeli nie widzi problemu, a jeli ju¿ go
zauwa¿a, to ³atwo usprawiedliwia swoj¹ biernoæ bana³em, ¿e mnie te¿ nikt nie pomaga. Na szczêcie s¹
na tym wiecie i tacy, którzy czerpi¹ radoæ z pomagania. Ja staram siê dzia³aæ w myl s³ów Jana Paw³a II, ¿e
Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli
siê z innymi. Poniek¹d sta³o siê to moim mottem.
W XVIII LO w ZS Nr 5 od 2008 roku dzia³a Szkolny
Klub Wolontariusza. Jest to grupa m³odych ludzi, którzy lubi¹ spêdzaæ czas, pomagaj¹c innym. Wspó³pracujemy ze Stowarzyszeniem Polites, które organizuje
szkolenia dla przysz³ych wolontariuszy. Czerpiemy
wielk¹ satysfakcjê z tego, ¿e mamy mo¿liwoæ dzia³aæ
na ró¿nych polach i sprawdzaæ siê w organizowaniu
wspania³ych przedsiêwziêæ, aby daæ innym radoæ. Z
pomoc¹ nauczycieli Zespo³u Szkó³ Nr 5 w Szczecinie
realizujemy to, czego nie uda³oby nam siê zrobiæ w tak
wysokim stopniu ze wzglêdu na nasz m³ody wiek i
niewielkie mo¿liwoci dzia³ania na zewn¹trz. Nasi opiekunowie wspieraj¹ nas w pomys³ach i motywuj¹ do
kolejnych dzia³añ. Motywacj¹ dla nas jest chêæ pomagania innym. To jest nasz cel. Najlepszym wynagrodzeniem jest dla nas umiech na twarzy innego cz³owieka. To on sprawia, ¿e nasza praca ma sens.
Nasze Ko³o organizowa³o i nadal organizuje wiele
akcji. W 2009 roku moi starsi koledzy napisali projekt
unijny w ramach programu M³odzie¿ w dzia³aniu zatytu³owany W krainie ksi¹¿kowej wró¿ki. Mia³ on na
celu propagowanie czytelnictwa wród najm³odszych.
Dzieci mia³y okazjê poobcowaæ z mini teatrem. Do szkó³
i przedszkoli z przedstawieniami chodzili uczniowie ZS
5 lub zapraszali do siebie. Szkolny Klub Wolontariusza zorganizowa³ równie¿ w placówkach opiekuñczych
wiele wspania³ych imprez np. z okazji Miko³ajek czy
Dnia Dziecka. Bra³ równie¿ udzia³ w akcji Ca³a Polska
Czyta Dzieciom. W 2011 roku Ko³o Wolontariusza w
ZS 5 otrzyma³o tytu³ Lidera wolontariatu. Uczniowie
zostali nagrodzeni przez Stowarzyszenie Polites za ca³okszta³t dzia³añ i trzyletni¹ wspó³pracê. W 2012 roku
wolontariusze ze szkolnego ko³a zajêli równie¿ 3. miejsce na Festiwalu Kó³ Zainteresowañ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Moje Pasje w kategorii kó³ humanistycznych. Wolontariusze z mojej szko³y pomagaj¹ w opiece nad dzieæmi w wietlicach rodowiskowych. W
poprzednich latach odwiedzali równie¿ Dom Samotnej
Matki. Pomagaj¹ podopiecznym w odrabianiu lekcji,
nauce oraz spêdzaj¹ z nimi czas na zabawie i wspól-
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nych grach. Pomagaj¹ równie¿ rozwijaæ ich pasje, np.
ucz¹c tañca. S¹ dla nich wsparciem.
Najwa¿niejszym przedsiêwziêciem mojej szko³y jest
szkolna akcja Podaruj dzieciom iskierkê radoci  szczeciñskie szko³y potrzebuj¹cym. To najwa¿niejszy projekt,
jaki od 14 lat wspólnie obecnie z prawie 70 innymi szko³ami udaje nam siê zorganizowaæ. Dyrektor ZS 5, Miros³aw
¯yik jest jej pomys³odawc¹, a koordynatorem nauczycielka jêzyka polskiego, Kinga Maciaszczyk. Do tej inicjatywy do³¹cza wiele m³odych osób. Zbieramy pieni¹¿ki,
artyku³y chemiczne i papiernicze, które s¹ przekazywane
potrzebuj¹cym dzieciom i specjalnym placówkom, takim
jak Dom Samotnej Matki lub wietlice rodowiskowe.
Wolontariusze pomagaj¹ w organizacji akcji, np. zawo¿¹c
do szkó³ partnerskich plakaty lub proby o wsparcie akcji
do sklepów i firm, uczestnicz¹c spotkania ze znanymi pisarzami, politykami, muzykami, czy zespo³ami zbieraj¹c
podpisy na bombkach, p³ytach i ksi¹¿kach, które s¹ póniej licytowane w czasie inauguracji akcji. Szko³a organizuje równie¿ coroczn¹ Serduszkow¹ paczkê. Jest to taki
nasz odpowiednik znanej wszystkim Szlachetnej paczki. Wspó³pracujemy z trzema parafiami w okolicy naszej
szko³y i ka¿da klasa losuje rodzinê potrzebuj¹c¹ pomocy,
aby zrobiæ dla nich wi¹teczny prezent. Wolontariusze,
oprócz akcji prowadzonych bezporednio przez nasz¹
szko³ê, wspieraj¹ równie¿ te organizowane przez inne organizacje. Co roku je¿d¿¹ do szczeciñskich hospicjów,
aby pomóc w sadzeniu ¿onkili, które s¹ symbolem nadziei. Nastêpnie na wiosnê bior¹ udzia³ w kwestach na
rzecz tych¿e hospicjów, chodz¹c po ulicach Szczecina i
rozdaj¹c ¿onkile w zamian za symboliczn¹ kwotê wspieraj¹c¹ chorych ludzi.
A co robiê ja, wolontariusz i uczennica XVIII LO w
ZS Nr 5? Chyba jak ka¿dy uczeñ mojej szko³y pomagam w organizacji Iskierki Radoci, ale nie tylko. Od
roku jestem równie¿ czynn¹ wolontariuszk¹ w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Doros³ych w
Szczecinie. Trafi³am tam zaciekawiona mo¿liwoci¹ takiego typu wolontariatu, o którym dowiedzia³am siê
na pierwszym zebraniu naszego ko³a na pocz¹tku
pierwszej klasy liceum. W tamtym roku by³am jedyn¹
tak¹ wolontariuszk¹ w szkole, teraz jest nas piêæ. Moi
rodzice byli sceptycznie nastawieni do mojej decyzji,
jednak mówili, ¿e jeli nie bêdê dawa³a sobie rady z
emocjami, to bêdziemy p³akaæ razem. Oczywicie, ja
równie¿ mia³am obawy  no, bo przecie¿ w stereotypowym myleniu hospicjum to umieralnia. Okaza³o
siê jednak, ¿e nic bardziej mylnego. Hospicjum to te¿
¿ycie! ¯ycie, które mo¿e byæ piêkne, tylko potrzeba
ludzi, którzy je urozmaic¹ oraz wnios¹ w nie umiech i
od tego w³anie jestem ja i moi znajomi. Nie ma nic
piêkniejszego ni¿ id¹c w odwiedziny do szpitala lub
domu pacjenta zobaczyæ umiech dziecka, zostaæ przytulonym, a nieraz i sto razy us³yszeæ s³owa jeste
³adna i kocham ciê  no, bo kto nie lubi s³yszeæ
takich s³ów? Razem z reszt¹ wolontariuszy organizujemy i wspieramy akcje hospicjum. W tym roku zorganizowalimy spektakl pt. Makabryczne igraszki, w któ-

rym mia³am zaszczyt graæ babciê co z tego, ¿e moja
wnuczka by³a w rzeczywistoci sporo starsza ode mnie,
a krasnal mia³ ponad 170 cm wzrostu?! Liczy³a siê zabawa i pomoc innym Tak samo, jak wtedy, gdy na
konkursie karaoke fa³szowalimy, piewaj¹c piosenkê, której refren jest tak naprawdê naszym mottem 
Bo jak nie my to kto?.
Niedawno zauwa¿y³am, ¿e mój wolontariat w hospicjum jest jedn¹ z najlepszych rzeczy jaka spotka³a mnie
w ¿yciu. Odkry³am w sobie zdolnoæ empatii co moi
znajomi czasem nazywaj¹ brakiem uczuæ, choæ jest to
dok³adne przeciwieñstwo. Umiem wczuæ siê w emocje
innych osób, nie przelewaj¹c tego na siebie. Co by to
by³o, gdybym, maj¹c w³asne problemy, nak³ada³a na
siebie jeszcze te cudze? Pani Agnieszka Kaluga-wolontariuszka z hospicjum w Poznaniu i autorka bloga o
nazwie "Zorkownia" w jednym z wpisów mówi³a o
porównaniu wolontariuszy do krzese³. Kiedy przeanalizowa³a to porównanie zaczê³o jej siê podobaæ.
( ) Krzes³o to przedmiot. Przedmiot u¿ytkowy.
Mebel z oparciem.
Ca³kiem przyjemnie mieæ je w domu.
Mo¿na przysun¹æ bli¿ej.
Od³o¿yæ ciê¿ar.
Odpocz¹æ.
Mylê, ¿e to trafne porównanie. Wspieram obcych sobie ludzi tak prost¹ rzecz¹, jak¹ jest umiech,
wsparcie, pytanie Czy w czym pomóc?, Zast¹piæ Pani¹/Pana na chwilkê przy dziecku?, Mo¿e
chcia³aby Pani/Pan zejæ do sklepiku i odpocz¹æ?.
Patrzê z dystansem na ¿ycie i codzienne problemy.
Nie do koñca rozumiem sytuacje, kiedy kto ¿ali mi
siê, ¿e boli go z¹b i siê nad sob¹ u¿ala lub chcia³by
sobie co kupiæ, ale ma dylemat, co wybraæ. Ludzie
przejmuj¹ siê tak b³ahymi sprawami, nie doceniaj¹c
tego, co maj¹. A maj¹ zdrowie, dom, pieni¹dze, rodzinê. Nie zauwa¿aj¹, ¿e na wiecie s¹ ludzie posiadaj¹cy np. tylko jedn¹ czy dwie z tych rzeczy. Wystarczy siê rozejrzeæ, aby zauwa¿yæ, ilu ludzi nie
doæ, ¿e jest ciê¿ko chorych, to jeszcze nie ma pieniêdzy i mieszka w domu z toalet¹ na podwórku, na
domiar z³ego s¹ oni opuszczeni przez rodzinê. Moim
zdaniem, cz³owiek powinien nauczyæ siê patrzeæ dalej
ni¿ na czubek w³asnego nosa. Zacz¹æ zauwa¿aæ problemy innych  problemy, w których rozwi¹zaniu
mo¿e pomóc, oddaj¹c swój 1proc. podatku, czy dwatrzy razy w roku wrzuciæ symboliczn¹ kwotê do puszki wolontariusza, dostaj¹c w zamian ¿onkila lub naklejkê. Dla wiêkszoci z nas taka kwota to cena codziennie kupowanych gazet, chipsów lub paczki
papierosów. Pomaganie kosztuje niewiele, a w zamian mo¿na dostaæ satysfakcjê, mi³e s³owo, umiech
i poczuæ ciep³o na sercu. Pamiêtajmy wiêc, ¿e dobro
powraca jak bumerang i czêsto w najmniej spodziewanym momencie.
Aleksandra Oberzig
uczennica I klasy XVIII LO w ZS Nr 5
wolontariuszka ze Szkolnego Ko³a
Wolontariatu w ZS Nr 5 w Szczecinie
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Szko³a Podstawowa Nr 23
im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie

Patron, który
zobowi¹zuje

Jestemy od Zaruskiego  to has³o , które wypowiadamy, jeli mamy powody byæ z kogo lub z czego
dumnymi. Kiedy zbli¿a siê okres przedwi¹teczny wydaje siê, ¿e doba jest za krótka , a zadania siê piêtrz¹. My
staramy siê godziæ nasze obowi¹zki z prac¹ na rzecz
innych. Jest dla nas wielk¹ przyjemnoci¹ , kiedy mo¿emy daæ innym co od siebie. Uczniowie naszej szko³y
chêtnie dzia³aj¹ w ramach akcji charytatywnych na terenie szko³y, miasta , a nawet kraju. Zaczynamy z pocz¹tkiem roku szkolnego, kiedy organizujemy kolejn¹ edycjê Z³otej klasy. Samorz¹d Uczniowski sprawnie og³asza zadania na kolejny miesi¹c, po to by zaanga¿owaæ
jak najwiêksz¹ iloæ uczniów. Rada Rodziców natomiast
wspiera nas w ka¿dej zbiórce. Informuje rodziców na
zebraniach o planowanych akcjach . Dowodem na to
,mo¿e byæ wiele dzia³añ. Zbieramy makulaturê , której
od lutego 2014 uda³o nam siê zebraæ Kilka ton.
Segregacja mieci w domach pozwoli³a na zbiórkê
nakrêtek plastikowych, które w niewielkiej czêci do³o¿y³y siê do zbiórki na rzecz zakupu sprzêtu rehabilitacyjnego dla niepe³nosprawnych bliniaczek. Jesieñ
pomog³a nam w zbiórce kasztanów, co zmobilizowa³o
ca³e rodziny do udzia³u w akcji. Prowadzony prze pedagoga szkolnego ranking Makulaturowiczów, Nakrêtkowiczów, Kasztanowiczów co tydzieñ zwiêksza³ siê o now¹ iloæ zebranych materia³ów.
Organizowany zawsze w listopadzie Bal Jesienny to
równie¿ nasze dzia³anie dla innych. Wspieraj¹ nas rodzice piek¹c ciasta do obleganej przez uczniów kawiarenki.
Ka¿dy okres przedwi¹teczny to wzmo¿one dzia³ania ko³a plastycznego i dzieci ze wietlicy szkolnej, których prace przeznaczone s¹ na kiermasz wi¹teczny w szkole. Rodzice, dziadkowie , nauczyciele
chêtnie kupuj¹ rêcznie robione ozdoby wi¹teczne.

Zebrane w akcjach pieni¹dze pokaza³y , ¿e dzia³amy razem na rzecz potrzebuj¹cych. Jak co roku mo¿emy wesprzeæ dzieci z naszej szko³y, które maj¹ trudne warunki ¿yciowe. Robimy kilkadziesi¹t paczek
wi¹tecznych, dofinansowujemy wyjcia do teatru,
kina, wyjazdy na wycieczki szkolne. Wspieramy w
zakupie podrêczników, przyborów szkolnych.
Od kilku lat bierzemy udzia³ w Iskierce Radoci
zbieramy, przekazujemy oraz licytujemy. Nasza iskierka rozpala w nas ¿ar pomocy, który tak¿e przychodzi
do naszych uczniów. Lubimy to co ³¹czy, uczy i bawi.
Równie¿ nasz udzia³ w zbiórce na rzecz Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy pokazuje, ¿e lubimy
siê ³¹czyæ, pomagaæ, ofiarowaæ swoje oszczêdnoci
i czas. Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê równie¿
akcja Góra grosza i srebra. Dok³adnie przeliczamy
ka¿dy z³oty i srebrny pieni¹¿ek. Liczy siê ka¿da kwota. Z pocz¹tkiem roku szkolnego zaczynamy w domach zbieraæ te drobne monety, aby w listopadzie i
grudniu móc przekazaæ je do biura PCK .
Nie zapominamy te¿ o naszych Braciach mniejszych.
Na has³o: Paczka dla zwierzaczka, dzieci i rodzice szybko
reaguj¹ i przynosz¹ karmê, okrycia i witaminy dla zwierz¹t, które delegacja z nauczycielem przyrody wiezie do
schroniska dla zwierz¹t w Szczecinie.
Nasza praca na rzecz innych czyni nas lepszymi. Bezinteresownoæ w dzia³aniu bogatszymi w dowiadczenia
Opracowanie :
Renata Bartnicka
 wicedyrektor SP Nr 23
Urszula Lodowska
 pedagog
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Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie

Szko³a Podstawowa Nr 18 w Szczecinie

W poniedzia³ek 1 grudnia rozpoczêlimy w naszej szkole w ramach Tygodnia Aktywnoci 
Tydzieñ Wolontariatu, który mia³ na celu uaktywnienie spo³ecznoci szkolnej, pobudzenie do
dzia³ania na rzecz innych, oraz pokazanie co to
jest wolontariat. Klasa 3d  klasa z Wolontariatem przygotowa³a w tym dniu kiermasz ciast, z
którego dochód przeznaczylimy na przygotowanie paczek wi¹tecznych dla dzieci ze Szpitala przy ul. w.Wojciecha. 2 grudnia przygotowalimy przy wspó³pracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu  warsztaty: Wolontariat w
pierwszych krokach. Poprowadzi³a go Justyna
Rygielska, wraz z trzema uczennicami z klasy z
wolontariatem. Dedykowany by³ on przedstawicielom ze wszystkich klas naszej szko³y. Tego
dnia równie¿ odwiedzilimy, nasz¹ zaprzyjanion¹ wietlicê rodowiskow¹ na ul. Barnima.
Zanielimy dzieciom odzie¿, któr¹ uda³o nam
siê zebraæ w naszej szkole. Kolejny dzieñ, kolejne dzia³anie. Tym razem przy wspó³pracy z Sekretariatem ds. M³odzie¿y i Punktem Informacji
Europejskiej Europe Direct w ramach Tygodnia
Aktywnoci 2014. Eurolekcja, czyli 1,5-godzinne aktywne zajêcia z uczniami klasy 3d o tematyce oko³oeuropejskiej. Temat to Euroaktywacja, czyli najwa¿niejsza lekcja zwi¹zana z Europejskim Rokiem Obywateli. Celem warsztatu by³o
zachêcenie m³odzie¿y do aktywnoci spo³ecznej (zw³aszcza na poziomie europejskim), która
mo¿e przybieraæ ró¿ne formy. Spotkanie z Europ¹ odby³o siê 4 grudnia, czyli spotkanie informacyjne na temat Wolontariatu Europejskiego z
wolontariuszami z piêciu ró¿nych krajów naszej
Europy. Popo³udniu poszlimy na Popularn¹ Bibliotekê Wolontariatu to by³o ¿ywe spotkanie z
drugim cz³owiekiem. Spotkanie podczas, którego mo¿na by³o czytaæ z wolontariuszy jak z
otwartej ksiêgi. Podsumowaniem naszych tygodniowych dzia³añ by³a Gala Obywatelska w Pleciudze. By³o to spotkanie aktywnych obywateli, organizacji pozarz¹dowych z okazji wiatowego Dnia Wolontariatu.
Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ za
wspó³pracê, ¿yczliwoæ Instytucjom z którymi
nasze Gimnazjum wspó³pracowa³o podczas przygotowania tego Tygodnia Aktywnoci. Pani
Annie Graczyk-Osowskiej ze Stowarzyszenia
Polites, Pani Joannie Tyszkiewicz z Punktu Informacyjnego Europejskiej  Europe Direct.
Przemys³aw Landowski
 wychowawca klasy z wolontariatem

Od 14 lat pracujê jako nauczyciel religii w Szkole
Podstawowej Nr 18 w Szczecinie. Od pocz¹tku pracy w tej placówce zale¿a³o mi , aby moi uczniowie
uwra¿liwiali siê na potrzeby drugiego cz³owieka i
odkrywa³y radoæ dzielenia siê z innymi.
Pragn¹c pomóc najubo¿szym rodzinom w naszej dzielnicy od 2003 roku podjê³am systematyczn¹ wspó³pracê
z Ko³em Caritas przy Parafii p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w
Szczecinie . Bardzo wa¿nym punktem tej wspó³pracy
jest coroczna akcja charytatywna Dzieci-dzieciom,
której jestem inicjatorem i pomys³odawc¹.

Tydzieñ Aktywnoci 
Tydzieñ Wolontariatu

Chocia¿ mam niewiele
chêtnie siê podzielê

W akcji tej bior¹ udzia³ uczniowie, rodzice i wychowawcy klas nauczania pocz¹tkowego. Trwa
przez dwa tygodnie. Na prze³omie listopada i grudnia dzieci przynosz¹ do swoich klas zabawki, ksi¹¿ki i gry, którymi chcia³yby siê podzieliæ z biednymi
dzieæmi . Bardzo wa¿ne , aby rzeczy te nie by³y zniszczone i wygl¹da³y jak nowe. W wyniku przeprowadzonych akcji zbieramy oko³o 12 worków upominków. Dzieci wraz z rodzicami okazuj¹ siê bardzo hojnie. Zebrane dary przekazujemy jako prezenty
gwiazdkowe dla podopiecznych ko³a Caritas.
Akcja ta ma ogromne znaczenie wychowawcze dla
uczniów naszej szko³y . Przede wszystkim kszta³tuje
w dzieciach postawê wra¿liwoci, otwartoci na drugiego cz³owieka. Dzieci ucz¹ siê rezygnowaæ z rzeczy,
do których by³y przywi¹zane, chc¹c ofiarowaæ radoæ swoim rówienikom. Dostrzegamy te¿ pozytywne zachowania podczas lekcji i przerw. Dzieci potrafi¹
podzieliæ siê przyborami szkolnymi i drugim niadaniem. Czêsto powtarzaj¹ wierszyk, który je nauczy³am chocia¿ mam nie wiele chêtnie siê podzielê.
Bardzo mnie to cieszy i mam nadziejê, ¿e nasi uczniowie we wspó³czesnym wiecie pe³nym podzia³ów zawsze bêd¹ dostrzegaæ potrzeby innych.
Beata Damps
 nauczycielka religii w SP 18

Przedszkole Publiczne Nr 3 Pentliczek

Uczymy pomagaæ

Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi
Jan Pawe³ II
Jak dzisiaj uczyæ i wychowywaæ dzieci, aby w
przysz³oci wyros³y na m¹drych, wra¿liwych i odpowiedzialnych ludzi. By potrafi³y okazaæ serce i
nieæ pomoc istotom s³abszym i potrzebuj¹cym?
Jednym ze sposobów takiego wychowania w naszym przedszkolu jest w³¹czanie dzieci do akcji charytatywnych. Od kilku lat Przedszkole Pentliczek
w Szczecinie propaguje taki model wychowania.
Akcje spo³eczne i charytatywne ucz¹ dostrzegaæ, ¿e czasami bardzo blisko jest kto taki sam jak
my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie mo¿liwoci, aby je zrealizowaæ. Podjête dzia³ania wzbudzaj¹ w dzieciach poczucie w³asnej wartoci, uwra¿liwiaj¹ na potrzeby innych, integruj¹ rodowisko,
ucz¹ empatii, wiêkszej wra¿liwoci na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim pokazuj¹ , ¿e
wspólnie mo¿emy zdzia³aæ wiêcej!
Przyk³adem otwartoci na te potrzeby s¹ akcje
prowadzone w naszym przedszkolu. Pierwszym naszym przedsiêwziêciem by³o nawi¹zanie wspó³pracy ze Szczeciñskim Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierz¹t. Akcjê Idzie zima Azor budy nie ma prowadzimy ju¿ od kilku lat. Zbieramy karmê dla psów i
kotów, koce, kasze itp. Ma ona na celu :
 kszta³towanie pozytywnych postaw dzieci
wobec zwierz¹t;
 zrozumienie praw zwierz¹t i potrzebê humanitarnego ich traktowania;
 wskazywanie dobrego i opiekuñczego zachowania cz³owieka wobec zwierz¹t;
 kszta³towanie wra¿liwoci i empatii oraz odpowiedzialnoci za los bezdomnych zwierz¹t;
Od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje i rozwija
siê nowy sposób pozyskiwania rodków na ró¿ne
potrzeby zwi¹zane z pomoc¹ dzieciom chorym - zbiórka plastikowych zakrêtek od butelek typu PET. Potrzeba uaktywnia niezwyk³e pok³ady kreatywnoci
zarówno u dzieci jak i doros³ych.
Zakrêtki przekazywane s¹ do firmy recyklingowej, a uzyskane t¹ drog¹ rodki przeznaczane na
zakup potrzebnego sprzêtu dla chorych dzieci .Ten
szczytny cel, w spontanicznym odruchu serca po³¹czy³ setki dzieci i rodziców. Z pozyskanych funduszy chore bliniaczki wyje¿d¿aj¹ co roku na turnus rehabilitacyjny na Ukrainê.

Najm³odsz¹ akcj¹ w naszym przedszkolu jest zbieranie p³yt CD i nakrêtek dla dzieci z upoledzeniem
umys³owym z zespo³em Downa przy Stowarzyszeniu Iskierka.
Przedszkolaki uczestnicz¹ tak¿e w zbiórce zabawek dla Domów Dziecka. Od wielu lat wspó³pracujemy z DK S³owianin, który jest wspó³organizatorem tej akcji.
Staramy siê , aby pomoc p³ynê³a z serca dziecka.
Swoj¹ dzia³alnoci¹ charytatywn¹ wspieramy tak¿e hospicjum i wietlice rodowiskowe. Staramy siê,
aby wa¿niejsze akcje poprzedza³a tematyka kompleksowa, która ma na celu zapoznanie dzieci z problemem. Poprzez wspólne poszukiwanie pomys³ów
uczymy dzieci kreatywnoci i empatii. Podjête dzia³ania wzbudzaj¹ poczucie w³asnej wartoci, uwra¿liwiaj¹ na potrzeby innych.

Co roku organizujemy równie¿ kiermasze wi¹teczne  zebrane fundusze z ostatniego kiermaszu
przekazalimy rodzicom chorego na bia³aczkê Itana z naszego przedszkola . Rodzice ch³opca oprócz
konkretnej pomocy finansowej otrzymali nasze
wsparcie i nadziejê na lepsze jutro.
Udzia³ w tych wszystkich przedsiêwziêciach organizowanych w naszym przedszkolu, ma na celu sprawiæ dzieciom radoæ i zadowolenie, zdobyæ nowe,
ciekawe dowiadczenia i umiejêtnoci. Poszerzyæ
nowe horyzonty i wiedzê dzieci, ale tak¿e uwra¿liwiæ
je na los innych, potrzebuj¹cych ludzi i zwierz¹t, otworzyæ na wiat, na ludzi oraz na samych siebie. Praca z
najm³odszymi dzieæmi ju¿ w przedszkolu daje od podstaw mo¿liwoæ kszta³towania wra¿liwego i dobrego
cz³owieka, który w przysz³oci nie bêdzie obojêtny
na krzywdê s³abszych i potrzebuj¹cych. Bêdzie anga¿owa³ siê w pracê na rzecz innych.
Widz¹c entuzjazm i zaanga¿owanie dzieci mo¿na
przypuszczaæ, ¿e prowadzone akcje spe³niaj¹ swoj¹
rolê wychowawcz¹ , przynosz¹ wiele radoci zarówno obdarowuj¹cym, jaki i obdarowanym.
Marzena Sobczuk
Ma³gorzata Bac³awska
 Przedszkole Publiczne Nr 3 Pentliczek
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Przedszkole Publiczne Nr 43 Smyk

Wolontariat i akcje
charytatywne
Wolontariat i akcje charytatywne s¹ z regu³y kierowane wy³¹cznie do doros³ych, a przecie¿ tak¿e
m³odzie¿ i ma³e dzieci s¹ w stanie pomagaæ innym
ludziom. Jest to szczególnie wa¿ne w okresie wi¹tecznym, choæ tak naprawdê warto pomagaæ przez
ca³y rok. Zachêcanie najm³odszych szczecinian do
aktywnego uczestnictwa w akcjach charytatywnych
nie jest ³atwym zadaniem, zw³aszcza w placówkach
przedszkolnych. Ma³e dziecko wymaga bowiem odpowiedniego podejcia  jak bowiem wyt³umaczyæ
mu i wpoiæ zasadê pomocy innym ludziom? Pomimo wyzwania jakie niesie ze sob¹ wolontariat w
przedszkolu, postanowi³am ¿e musi on pojawiæ siê
w naszej placówce. Pomys³ okaza³ siê idealny - od
kilku lat przeprowadzamy akcje charytatywne, które ciesz¹ siê uznaniem nie tylko wród przedszkolaków, ale tak¿e i ich rodziców , opiekunów oraz ca³ego personelu przedszkola.Oprócz nauczania dzieci
dlaczego i jak nale¿y pomagaæ biedniejszym, mo¿emy efektywnie wspomóc najubo¿szych, a o to w
tym wszystkim tak naprawdê chodzi.
Pierwsz¹ akcj¹ dobroczynn¹ by³o zbieranie pieniêdzy w ramach programu Góra grosza. Ju¿ od blisko
3 lat jako koordynatorka tej akcji zachêcam do zbierania funduszy na rzecz towarzystwa Nasz Dom pomagaj¹cego Rodzinnym Domom Dziecka i innym placówkom opiekuñczo  wychowawczym. Zbiórka pieniêdzy cieszy siê ogromnym zainteresowaniem, przez
co udaje nam siê efektywnie w³¹czyæ w tê ogólnopolsk¹ akcjê dobroczynn¹. Co roku dzieci bardzo chêtnie uczestnicz¹ w zbieraniu pieniêdzy  przynosz¹ z
domu tak¿e i swoje oszczêdnoci. Nasze przedszkolaki od dawna wiedz¹, ¿e pomoc blinim jest bardzo
potrzebna, tym chêtniej w³¹czaj¹ siê do zbierania gro-

szy. Jeden grosz byæ mo¿e znaczy niewiele, lecz ca³a
ich góra jest najwiêksza na wiecie.
Nie mniej wa¿ne s¹ potrzebuj¹ce zwierzêta przebywaj¹ce w szczeciñskich schroniskach. Dzia³aj¹c w
przedszkolnym Kole Ligi Ochrony Przyrody mogê
uczestniczyæ w akcji Paczka dla zwierzaczka, której
g³ównym celem jest zbiórka niezbêdnych darów dla
potrzebuj¹cych zwierz¹t  podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Polsce, Oddzia³ w
Szczecinie. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu ze strony
rodziców wszystkich przedszkolaków co roku udaje
nam siê wspólnie zebraæ koce oraz karmê dla potrzebuj¹cych zwierz¹t. Zebrane dary s¹ dostarczane do
szczeciñskiego schroniska, dziêki czemu zwierzêta
maj¹ co jeæ w zimie i mog¹ spaæ w ciep³ych kojcach.
Chc¹c rozwijaæ nasz wolontariat, w tym roku po raz
pierwszy wziêlimy udzia³ w projekcie organizowanym
przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczeciñskiego Wczoraj, jutro, dzi potrzebny jest pluszowy mi.
Celem akcji jest pomoc dla ma³ych pacjentów z Kliniki
Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzieciêcej oraz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. O uczestnictwie w projekcie poinformowalimy rodziców naszych podopiecznych, zwrócilimy siê do nich z prob¹
o wspó³pracê w tym zakresie. W zwi¹zku z tym zorganizowano zbiórkê ksi¹¿ek i zabawek. Dzieci z ka¿dej grupy
wykona³y prace plastyczne przeznaczone na tê akcjê.
Oprócz uczestnictwa w tych trzech wa¿nych projektach, staram siê tak¿e i na co dzieñ przekazywaæ
dzieciom koniecznoæ pomocy potrzebuj¹cym, chocia¿by podczas prowadzonych z nimi zajêæ. Wa¿ne
jest, aby maluchy zrozumia³y, ¿e takie wsparcie nie
powinno byæ jedynie odwiêtne, bowiem pomoc jest
potrzebna przez ca³y rok. Im wczeniej dziecko zrozumie koniecznoæ wspierania innych, tym chêtniej i efektywniej w przysz³oci bêdzie uczestniczy³o w ró¿nych
akcjach charytatywnych i w aktywny sposób przekona siê, ¿e wspólnie mo¿na wiêcej ni¿ w pojedynkê. Ta
zasada sprawdza siê w naszym przedszkolu.
Danuta Rodzeñ
 nauczycielka PP Nr 43
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MOW im. Janusza Korczaka

Wra¿liwe
na potrzeby ludzi
Wolontariat dziewcz¹t z MOW przy ul. Kamiennej
obecnie Kole Caritas rozpocz¹³ siê oko³o cztery lata
temu. Wynik³o to z inicjatywy samych dziewcz¹t.
W czasie rozmów na Katechezie i w grupach wychowawczych, okaza³o siê, ¿e dziewczêta, które przesz³y trudne dowiadczenia swoim ¿yciu s¹ bardzo
wra¿liwe na potrzeby innych ludzi. Wspólnie zastanawia³ymy siê co mog³ybymy zrobiæ dla potrzebuj¹cych.
Wspominam Miko³aje dla dzieci niepe³nosprawnych z Orodka  by³o to w po³owie grudnia, w rodku tygodnia, akurat sypa³o niegiem,
mróz by³ bardzo dokuczliwy, autobus nie przyje¿d¿a³ i czêæ drogi musia³ymy przejæ pieszo,
w koñcu spóni³ymy siê ponad godzinê. Gdy
zobaczy³ymy przyklejone do okna buzie dzieci,
wróci³ nam dobry humor, zapomnia³ymy szybko o zmarzniêtych nosach i d³oniach i zaczê³a
siê wietna zabawa. Dziewczyny wczeniej przygotowa³y z masy plastycznej i papierowe prezenty, które rozdawa³y w przeprowadzonych
przez siebie konkursach i zabawach.
Ta wizyta by³a dla nas impulsem do poszukiwania nowych miejsc i ludzi gdzie dziewczêta mog³yby wykorzystaæ swoj¹ wra¿liwoæ, pozytywn¹ energiê i umiejêtnoci, dziel¹c siê nimi z potrzebuj¹cymi.
Naszym kolejnym celem okaza³o siê dzielenie siê
umiechem na Dniach Chorego, organizowanych
przez Siostry Uczennice od Krzy¿a w Sto³czynie.
Dziewczêta sporz¹dzaj¹ symbole tych dni, pomagaj¹ w przygotowaniu poczêstunku i samego spotkania, uczestnicz¹ w rozmowach z chorymi, nawi¹zuj¹ nowe kontakty.

Siostry prowadz¹ tak¿e wietlicê rodowiskow¹.
Niektóre z dziewcz¹t same zg³aszaj¹ chêæ pomocy
dzieciom z trudnych rodowisk, które tam przychodz¹. Pomagaj¹c w odrabianiu lekcji i bawi¹c siê
z dzieæmi tworz¹ z nimi przyjazne relacje.
Chêtnie te¿ odpowiadaj¹ na proby z Caritas o
udzia³ w zbiórce ¿ywnoci w okolicznych marketach z okazji wi¹t.
Gdy dowiedzia³y siê od Ksiêdza Tomasza Ceniucha, ze Skolwina, o potrzebie pomocy Siostrom od
Matki Teresy z Kalkuty, w rozdawaniu posi³ków
bezdomnym, chêtnie podjê³y siê tego zadania.
Mylê, ¿e chêæ otwartoæ dziewcz¹t i chêæ pomocy innym, wynika z ich wrodzonej dobroci a tak¿e z
wysi³ku jaki wk³ada ca³y personel szkolny na uwra¿liwienie ich na potrzeby drugiego cz³owieka.
S¹dzê, ¿e m³odzi ludzie maj¹ wewnêtrzn¹ potrzebê
po¿ytkowania swojej energii i aktywnoci na rzecz
potrzebuj¹cych, trzeba tylko wskazaæ im drogê i potwierdziæ sens takiego dzia³ania. Ró¿norodne formy
podziêkowania (umiech, krótki telefon, kartka, list,
ustne dziêkujê) s¹ dla nich wielk¹ radoci¹ a tak¿e
sposobem na dowartociowanie w³asnej osoby.
Maria Wojtysiak-Lipowicz
 nauczycialka z MOW

Dziewczêta, które zrobi³y z w³asnej inicjatywy paczkê dla
potrzebuj¹cego dziecka (informacje od ksiêdza).

Grupa dziewcz¹t-wolontariuszek (zbiórki ¿ywnoci, pomoc w wydawaniu posi³ków, pomoc dzieciom w wietlicy).

Inscenizacja opowiadania o wiêtym Miko³aju.
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Dobrowolnie,
ochotniczo
bez wynagrodzenia

Dziewczêta z M³odzie¿owego Orodka Wychowawczego przy ul. Kamiennej w Szczecinie regularnie od ponad roku w ramach wolontariatu odwiedzaj¹ dom pomocy spo³ecznej Dom Kombatanta
przy ul. Kruczej. Jest to placówka przeznaczona dla
osób w podesz³ym wieku i przewlekle somatycznie
chorych. Mieszkañcy maj¹ zapewnione us³ugi pielêgnacyjne i opiekuñcze sprawowane przez wykwalifikowany personel (pielêgniarki i opiekunów). S¹
to osoby o ró¿nym stopniu sprawnoci fizycznej, o
ró¿nych schorzeniach. Dom wiadczy na rzecz mieszkañców us³ugi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuñczych i wspomagaj¹cych.
Dziewczêta chêtnie uczestnicz¹ w pracach porz¹dkowych i opiekuñczych. Du¿o czasu spêdzaj¹ na
indywidualnych rozmowach, spacerach z pensjonariuszami i wspólnym piewaniu.
Co to jest wolontariat?
Wolontariat jest to bezp³atne, dobrowolne, wiadome dzia³anie na rzecz innych, wykraczaj¹ce poza
wiêzi rodzinno-kole¿eñsko-przyjacielskie. A wolontariuszem jest ka¿da osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
wiadczenia na rzecz organizacji i instytucji oraz
osób indywidualnych, wykraczaj¹c poza wiêzi kole¿eñsko-rodzinne.
Tak wiêc w ramach wolontariatu mo¿na zaoferowaæ innym ludziom swój czas, wiedzê i umiejêtnoci. Nie dostajemy za to wynagrodzenia, ale sam
fakt, ¿e mo¿emy komu pomóc daje poczucie satysfakcji, a jednoczenie jest to szansa na nawi¹zanie
nowych znajomoci. Pracuj¹c jako wolontariusz
mamy szansê poznaæ rynek pracy i znaleæ dla sie-

bie zajêcie, które w przysz³oci bêdzie dla nas nie
tylko ród³em dochodów, ale spe³ni równie¿ nasze
ambicje i oczekiwania. Wolontariat jest dobr¹ form¹
zdobycia dowiadczenia zawodowego. Podczas pracy mo¿na poznaæ swoje s³abe i mocne strony, dowiedzieæ siê w czym jest siê dobry, a nad czym nale¿y jeszcze popracowaæ. Jest to wietny trening
przed podjêciem pracy zawodowej  pracuje siê z
profesjonalistami, uczy siê wspó³dzia³ania w grupie, dotrzymywania terminów, ponoszenia odpowiedzialnoci za podejmowane zadania.
Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialnoæ. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z
pomocy drugiemu cz³owiekowi, który jej od nas
potrzebuje. Najlepsz¹ zap³at¹ za pracê jest umiech
i ciep³e s³owa od podopiecznego.
Czy wolontariusz powinien mieæ jakie okrelone cechy?
 Trzeba samemu czuæ chêæ niesienia pomocy.
Potrzebne s¹ na pewno ¿yczliwoæ, cierpliwoæ, trzeba umieæ odsun¹æ swoje sprawy, zmartwienia zostawiæ za drzwiami.
 Cierpliwoæ, bezinteresownoæ, uczciwoæ, pracowitoæ, gotowoæ do ci¹g³ego uczenia siê nowych
rzeczy i do wspó³pracy w ramach grupy.
We wrzeniu 2014 tradycyjnie ju¿ spotkalimy siê
w ogrodzie na obchodach wiatowego Dnia Alzheimera . Pani Dyrektor Aneta Ma³gorzata Kalityñska
serdecznie wszystkich przywita³a i okreli³a idee
obchodów tego dnia. Wychowanki MOW przy ul.
Kamiennej opiekowa³y siê mieszkañcami Domu,
podawa³y przygotowane na ten dzieñ poczêstunki i
napoje. Nastêpnie wspólnie z zespo³em Bronek
Band z DPS-u przy ul. Broniewskiego piewa³y i
tañczy³y z pensjonariuszami. Pani Dyrektor w jednym ze swoich wyst¹pieñ podziêkowania skierowa³a równie¿ do personelu Domu i wolontariuszy,
którzy swoj¹ prac¹ przyczynili siê do uwietnienia
tego Dnia.
Barbara Majzel

M³odzie¿owy Orodek Wychowawczy im. J. Korczaka

Wolontariat w hospicjum

Jednym z elementów oddzia³ywañ wychowawczych stosowanych
wobec dziewcz¹t w placówce jest realizowany od kilku lat projekt
pomocy w Hospicjum im. w. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Od
2008 roku biorê udzia³ w realizacji tego projektu, a od trzech lat
prowadzê go samodzielnie.
Dziewczêta pomagaj¹ w czynnociach higieniczno- gospodarczych,
towarzysz¹ chorym przy posi³kach, rozmawiaj¹ z nimi, wykonuj¹ równie¿ proste czynnoci pielêgnacyjne.
Wolontariat ma formê ca³odziennej pos³ugi w dni wolne od nauki 
sobota, niedziela  oraz je¿eli plan lekcji na to pozwala, a wymaga
tego proces resocjalizacji dziewczêta pomagaj¹ w dni powszednie.
Zakres i forma realizowanego w hospicjum wolontariatu s¹ uzale¿nione od stopnia dojrza³oci spo³ecznej bior¹cych w programie dziewcz¹t. Wychowanki, które w pocz¹tkowym okresie pobytu w placówce czêsto czuj¹ siê tym faktem pokrzywdzone, maj¹ te¿ wra¿enie wielkiego nieszczêcia jakie je spotka³o, konfrontuj¹ swoje odczucia z
sytuacj¹ chorych i ich rodzin. Z regu³y szybko przebudowuj¹ i weryfikuj¹ ocenê w³asnego losu.
W pierwszej fazie dziewczêta je¿d¿¹ tam ca³¹ grup¹. S¹ obserwowane, a ich zachowania na bie¿¹co korygowane, ucz¹ siê specyfiki
tego tak trudnego psychologicznie miejsca. Iloæ i intensywnoæ
zachodz¹cych w hospicjum interakcji spo³ecznych pomaga w kszta³towaniu u wychowanek ich nowych to¿samoci osobowociowych.
Dziewczêta zdobywaj¹ nowe kompetencje spo³eczne, staj¹ siê wiêc
wytrwa³e i samodzielne w pracy, asertywne i empatyczne w kontaktach z drugim cz³owiekiem, ucz¹ siê bycia s³own¹, ¿yczliw¹ i odpowiedzialn¹. Wszystko to bardzo podnosi, ich z regu³y bardzo zani¿on¹
samoocenê. Z biegiem czasu, wychowanki które w myl obowi¹zuj¹cego w placówce regulaminu mog¹ samodzielnie wychodziæ na zewn¹trz, dobieram w uzupe³niaj¹ce siê pary. Od tego momentu dziewczêta je¿d¿¹ wiadczyæ pos³ugê wolontaryjn¹ samodzielnie.
Organizacja roku pracy wychowanek w hospicjum jest spiêta dwoma symbolicznymi klamrami. Rozpoczêcie to sadzenie ¿onkili, które w
ramach szeroko zakrojonej akcji Pola Nadziei s¹ jej symbolem- odbywa siê to jesieni¹. Wiosn¹ nastêpuje spiêcie klamr¹ roku pracy i
pomocy na rzecz hospicjum poprzez udzia³ wychowanek w wielkiej
szczeciñskiej kwecie, w której bierzemy udzia³ z m³odzie¿¹ z wielu
innych szkó³ i placówek.
Fakt, ¿e mog¹ samodzielnie zbieraæ pieni¹dze i byæ za nie odpowiedzialnymi jest dla nich bardzo buduj¹cym momentem. W trudnym i
z³o¿onym procesie resocjalizacji nie bez znaczenia jest sytuacja w
której wychowanki poddawane s¹ permanentnej ocenie i krytyce
osób etatowo zatrudnionych w hospicjum. Jednym z najwa¿niejszych
elementów kreuj¹cych to¿samoæ wiadomego wolontariusza dla
moich wychowanek jest ewentualna akceptacja ich postawy i zaanga¿owania lub jej brak. Dziewczêta bior¹ce udzia³ w programie na
zakoñczenie pracy w hospicjum otrzymuj¹ imienny dyplom jako formê podziêkowania oraz zawiadczenie opisuj¹ce fakt uczestniczenia
w wolontariacie. W zawiadczeniu zawarte s¹ informacje o zakresie i
formie niesionej pomocy. Dokumenty te, obok wiadectwa ukoñczenia szko³y s¹ pierwszymi, które tworz¹ teczkê personaln¹ przysz³ej
pracownicy. Podczas uroczystej kolacji wigilijnej w naszej placówce,
wolontariat w roku szkolnym 2013/14 piêknie podsumowa³ ks. dyr.
Eugeniusz Leniak mówi¹c o naszych wychowankach per Panie,
dziewczêta czu³y siê bardzo docenione i wa¿ne.
Koordynator programu
Robert Bia³kowski
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Przedszkole Publiczne Nr 49

Paczka
dla zwierzaczka

Magia wi¹t roztacza siê wokó³ nas,
skrz¹ siê brokatem choinkowe wiecide³ka, w powietrzu czuæ zapach
wierku. wiêta ju¿ tu¿, tu¿ ... Ale ten
wi¹teczny nastrój sk³ania nas tak¿e
do refleksji, czy wszyscy wokó³ nas
s¹ równie szczêliwi, czy mo¿emy w
jaki sposób pomóc tym, którzy na tê
pomoc czekaj¹.
Zbli¿a siê zima, a wraz z ni¹ czas d³ugich, mronych nocy, naznaczony samotnoci¹ i g³odem dla wielu zwierz¹t.
Z myl¹ o bezdomnych zwierzêtach
nasza placówka  Przedszkole Publiczne Nr 49 w Szczecinie ju¿ po raz
kolejny bierze udzia³ w miko³ajkowej
akcji charytatywnej pt. Paczka dla
zwierzaczka, prowadzonej pod patronatem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzêtami Oddzia³ w Szczecinie.
Nauczyciele wraz z rodzicami i dzieæmi organizuj¹ zbiórkê karmy dla piesków i kotów oraz innych artyku³ów
takich jak: koce, pos³ania, smycze. W
ten prosty sposób uwra¿liwiamy naszych ma³ych podopiecznych na trudny los zwierz¹t, uczymy ich empatii i
zaanga¿owania. W czasach tabletów,
elektronicznych gad¿etów oraz wirtualnej rzeczywistoci próbujemy wskazaæ dzieciom inne wartoci, chocia¿by takie, jak chêæ niesienia pomocy
potrzebuj¹cym. Wszystkie ma³e i du¿e
dary zawozimy wspólnie z rodzicami i
delegacj¹ dzieciêc¹ do punktu Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami
Oddzia³u w Szczecinie i przekazujemy
wolontariuszom. Dzieci maj¹ okazjê do
bezporedniego kontaktu z wyznaczonym pieskiem, bardzo siê ciesz¹ i
prze¿ywaj¹ pozytywne emocje. Taka
wizyta nadaje sensu podejmowanej
dzia³alnoci. Jest to ma³y gest o wielkim znaczeniu.
Anna Musiej-Rogalska
 nauczyciel w Przedszkolu
Publicznym Nr 49
w Szczecinie
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Jak pomagamy
innym?

Nigdy nie jest tak, ¿eby cz³owiek,
czyni¹c dobro drugiemu,
tylko sam by³ dobroczyñc¹.
Jest równoczenie obdarowywany tym,
co ten drugi przyjmuje z mi³oci¹.
Jan Pawe³ II
Przed nami ten szczególny czas, czas wi¹tecznej
krz¹taniny, zakupów, prezentów, codziennej bieganiny, w której jest wiele dziwnej, nieokrelonej rozumowo magii. Niby wszystko toczy siê swoim codziennym rytmem, a jednak towarzyszy temu dr¿enie serca,
bo ju¿ czekamy na ten jeden jedyny dzieñ, jak w piosence ciep³y choæ grudniowy  dzieñ Wigilii. Wa¿ne, abymy czekali na ten dzieñ ze wzglêdu na ludzi!
Niech ten dzieñ wiêci mo¿liwoæ spotkania najbli¿szych, przebaczenie, zrozumienie i zastanowienie, ¿e
tak naprawdê wa¿ne jest to, aby cz³owiek by³ blisko
drugiego cz³owieka nie tylko w szczêciu, ale przede
wszystkim w potrzebie.
Aby w cz³owieku zrodzi³a siê taka refleksja i potrzeba, nale¿y kszta³towaæ system wartoci od najm³odszych lat; tylko wtedy dzieci wyrosn¹ na m¹drych, wra¿liwych i odpowiedzialnych ludzi. Bêd¹ potrafi³y okazaæ serce i nieæ pomoc istotom s³abszym
i potrzebuj¹cym.
W myl zasady S³owem pouczysz, przyk³adem
poci¹gniesz nie wystarczy tylko mówiæ. Potrzebne
jest konkretne dzia³anie, ale nie takie okazjonalne. Musi
to byæ dzia³anie wielostronne, cykliczne, anga¿uj¹ce
ca³¹ spo³ecznoæ szkoln¹, ale i lokaln¹
Zasada wychowanie przez dzia³anie stosowana
jest w Szkole Podstawowej Nr 14 w Szczecinie od lat.
S³u¿¹ temu wszystkie akcje charytatywne, w których
bierzemy udzia³ lub jestemy pomys³odawcami. Ka¿da z akcji ma swój szczytny cel, ale formy realizacji oraz
adresaci tych akcji s¹ przeró¿ni.
Ze wzglêdu na wy¿ej wymienione elementy mo¿na
je pogrupowaæ:
 akcje o charakterze solidarnoci z potrzebuj¹cymi
wsparcia duchowego
 akcje o charakterze wsparcia finansowego
 akcje o charakterze zbiórek rzeczowych na okrelony cel
 akcje o charakterze wolontariatu
Pierwsza grupa akcji zwi¹zana jest z uwra¿liwieniem
uczniów na sytuacje losowe, które nawiedzaj¹ ludzi
niespodziewanie. Takim zrywem ca³ej spo³ecznoci
uczniowskiej i lokalnej by³o zorganizowanie wieczornicy powieconej wszystkim poszkodowanym w powodzi, która nawiedzi³a tereny Polski w lipcu 1997 r.
Nastêpstwem by³a zbiórka rzeczy materialnych i rodków finansowych dla rodzin z terenu Wroc³awia, w

tym poszkodowanych w powodzi pracowników owiaty. Akcj¹, która zapad³a wielu ludziom w pamiêci, by³a
wieczornica powiêcona wszystkim ofiarom aktu terrorystycznego na szko³ê w Bies³anie. Tamte spotkania spowodowa³y, ¿e ka¿dego roku w listopadzie organizujemy wieczornice, które maj¹ na celu uhonorowanie ludzi, którzy w swoim ¿yciu powiêcali siê dla
dobra innych, a tak¿e daæ wiadectwo najm³odszym,
¿e o wartoci cz³owieka wiadcz¹ jego czyny.
Sporód akcji o charakterze wsparcia finansowego
na szczególne podkrelenie zas³uguje prowadzona przez
nasz¹ szko³ê akcja w ramach Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy (WOP)  fundacji charytatywnej, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: dzia³alnoæ w zakresie ochrony zdrowia polegaj¹ca na ratowaniu ¿ycia chorych osób, w szczególnoci dzieci, i
dzia³anie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak równie¿ na dzia³aniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej. Uczestniczymy w tej akcji co roku nieprzerwanie od 2 stycznia 1994 r. Wszyscy, którzy
uczestnicz¹ w organizacji imprezy robi¹ to nieodp³atnie.
Wychowawcy wraz z uczniami przygotowuj¹ program
artystyczny, rodzice oraz pracownicy obs³ugi organizuj¹ szkoln¹ kawiarenkê, wybrani nauczyciele kwestuj¹
wród t³umnie odwiedzaj¹cych w tym dniu nasz¹ placówkê mieszkañców. Ca³ej imprezie towarzyszy mnóstwo pozytywnych emocji i prze¿yæ.
Kolejn¹ akcj¹ o charakterze zbiórki finansowej jest
prowadzona od wielu lat akcja Góra Grosza. Celem
akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest
zebranie rodków na pomoc dzieciom wychowuj¹cym
siê poza w³asn¹ rodzin¹, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastêpczych oraz dla najbardziej potrzebuj¹cych domów
dziecka, które realizuj¹ prorodzinne programy wychowawcze. Akcja na terenie naszej szko³y prowadzona
jest pod przewodnictwem Samorz¹du Uczniowskiego.
Liczenie zebranych rodków odbywa siê przy udziale
reprezentantów wszystkich samorz¹dów klasowych..
Pod egid¹ Samorz¹du Uczniowskiego SP14 odbywa siê równie¿ wiele akcji zwi¹zanych ze sprzeda¿¹
kalendarzyków i kartek okolicznociowych. Pieni¹dze
uzyskane ze sprzeda¿y przeznaczane s¹ na leczenie
niepe³nosprawnych dzieci.

Równie¿ od wielu lat uczniowie naszej szko³y bior¹
udzia³ w akcji Pola Nadziei, organizowanej przez
Hospicjum w. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Akcja
odbywa siê w dwóch etapach. Jesieni¹ uczniowie przed
budynkiem hospicjum sadz¹ cebulki ¿onkili, które s¹
miêdzynarodowym symbolem nadziei. Wiosn¹ za kwestuj¹ w szczeciñskich centrach handlowych wrêczaj¹c
darczyñcom ¿onkile. Mo¿liwoæ poznania specyfiki takiego miejsca jakim jest hospicjum, zmusza uczniów do
refleksji i zweryfikowania systemu wartoci.
W harmonogramie sta³ych akcji charytatywnych
jest równie¿ Akcja Charytatywna ZS nr 5 im. Józefa
Wybickiego w Szczecinie Podaruj Dzieciom Iskierkê Radoci  Szczeciñskie Szko³y Potrzebuj¹cym.
Celem akcji jest zaktywizowanie m³odzie¿y szczeciñskich szkó³ do niesienia pomocy najbardziej potrzebuj¹cym dzieciom. Akcji patronuje Jego Eminencja Ksi¹dz
Arcybiskup, Prezydent Miasta Szczecin, Marsza³ek
Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Kurator Owiaty oraz Wojewoda Zachodniopomorski. Nasza szko³a bardzo aktywnie w³¹cza siê w
cykl wszystkich dzia³añ wynikaj¹cych z akcji. W kolejnych tygodniach akcji organizujemy: S³odkie , Pachn¹ce i Kolorowe Dni. O akcji przypominaj¹ rozwieszone w szkole plakaty. Wszystkie te dzia³ania s¹ bardzo
chêtnie podejmowane przez ca³a spo³ecznoæ
uczniowsk¹, a tak¿e rodziców.
Podczas S³odkich Dni w szkole pachnie ciasteczkami, których sprzeda¿ zasila konto akcji. Pachn¹ce Dni
to okazja do przyniesienia rodków czystoci, którymi
bêdzie mo¿na obdarowaæ najubo¿sze rodziny. Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê Kolorowe Dni. Uczniowie przynosz¹ wówczas przybory szkole oraz artyku³y
papiernicze, które trafi¹ do kolegów i kole¿anek z rodzin potrzebuj¹cych wsparcia. Iskierka Radoci to
po¿yteczna akcja, która przynosi radoæ nie tylko tym,
którzy z niej skorzystaj¹ w wymiarze materialnej pomocy, ale tak¿e tym, którzy podczas jej trwania mog¹ odkryæ, ¿e dzielenie siê z potrzebuj¹cymi mo¿e przynieæ
radoæ i satysfakcjê.
Pod patronatem Szkolnego Ko³a Ekologicznego
prowadzona jest akcja ekologiczna zbierania zu¿ytych baterii oraz makulatury. Baterie s¹ odpadem niebezpiecznym zawieraj¹cym wybrane metale ciê¿kie takie jak o³ów, kadm i rtêæ, które s¹ toksyczne dla naszego organizmu. rodowiska, poprzez dostarczenie go
do punktu zbiórki baterii Polskiej Grupy Recyklingu
PROEKO. Tego typu akcje ucz¹ postaw proekologicznych i uwiadamiaj¹, ¿e odpowiedzialnoæ za czystoæ
rodowiska ponosimy wszyscy, niezale¿nie od wieku.
Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ akcj¹ jest gromadzenie nakrêtek na szczytny cel.
Od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje i rozwija
siê nowy sposób pozyskiwania rodków na ró¿ne
potrzeby zwi¹zane z pomoc¹ ludziom chorym  zbiórka plastikowych zakrêtek od butelek typu PET. Zakrêtki przekazywane s¹ do firmy recyklingowej a uzyskane t¹ drog¹ rodki przeznaczane na leczenie, terapiê, rehabilitacjê lub zakup potrzebnego sprzêtu
dla ciê¿ko chorych. Pomys³ po³¹czenia zbiórki za-
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krêtek, które w przeciwnym wypadku i tak trafi³yby
przecie¿ na wysypisko mieci, z ide¹ pomocy chorej
osobie, okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. W spontanicznym odruchu serca po³¹czy³ setki osób. Do takiej akcji w³¹czy³a siê równie¿ nasza Czternastka. Miêdzy innymi uczestniczylimy w zbiórce nakrêtek na leczenie ma³ej Julii dziewczynki z hipotoni¹ miêniow¹. Dziêki zebranym funduszom Julia mog³a pojechaæ do Chmielnika na Ukrainie, gdzie wziê³a udzia³ w delfinotrapii. Efekty terapii s¹ ju¿ widoczne. Mi³o by³o nam zobaczyæ Julciê umiechniêt¹ w
towarzystwie szczêliwej mamy. Zbiórka nakrêtek
jest kontynuowana.
W grudniu od kilku lat bierzemy udzia³ w miko³ajkowej akcji Paczka dla zwierzaczka organizowanej
przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami Oddzia³
w Szczecinie. Akcja, ta, prócz niesienia konkretnej rzeczowej pomocy, ma równie¿ na celu rozwiniêcie u dzieci wra¿liwoci, opiekuñczoci oraz odpowiedzialnoci
za czworono¿nych przyjació³. Widz¹c entuzjazm i zaanga¿owanie dzieci mo¿na stwierdziæ, ¿e akcja spe³nia
ogromn¹ rolê wychowawcz¹, jak równie¿ przynosi
wiele radoci obdarowuj¹cym, jaki i obdarowanym.
Uczniowie wraz z opiekunami Samorz¹du Uczniowskiego wioz¹ zebrane dary i naocznie mog¹ zobaczyæ, jak
wa¿n¹ rolê dla ¿ycia zwierz¹t spe³nia taka inicjatywa.
Wyj¹tkow¹ akcj¹ charytatywn¹ na rzecz zwierz¹t
jest adopcja s³onicy Kingi z Ogrodu Zoologicznego w
Poznaniu. Co miesi¹c na utrzymanie s³onicy Samorz¹d Uczniowski przesy³a pieni¹dze, które s¹ dobrowolnymi datkami ofiarowanymi przez uczniów i rodziców. W czerwcu 2014 r. zosta³a zorganizowana wycieczka do poznañskiego ZOO, gdzie uczniowie mogli
zobaczyæ swoj¹ podopieczn¹ oraz tabliczkê na której
umieszczono dane naszej szko³y jako instytucji sprawuj¹cej nad ni¹ pieczê.
W maju 2014 r. wziêlimy udzia³ w akcji o charakterze wolontariatu godzina dla Szczecina. Jest to akcja
spo³eczna, której celem jest aktywizowanie lokalnej
spo³ecznoci  dzieci, m³odzie¿y, doros³ych, rodzin,
klubów, klas, kó³, organizacji pozarz¹dowych, instytucji, grup nieformalnych  poprzez organizowanie dowolnych inicjatyw na rzecz miasta, które nastêpnie podlegaj¹ ocenie mieszkañców Szczecina. Nasi uczniowie
wyszli na ulice Szczecina z piêknymi papierowymi kwiatami, które samodzielnie wykonali na zajêciach plastyki i w wietlicy szkolnej. Obdarowali nimi mieszkañców, nios¹c umiech i dobre s³owo.
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, mo¿na by by³o
przytaczaæ wiele górnolotnych sformu³owañ. Uwa¿am
, ¿e wystarczy przytoczyæ s³owa niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie umi³owania cz³owieka i
wszystkich istot potrzebuj¹cych pomocy  Jana Paw³a II, który powiedzia³: Cz³owiek jest wielki nie przez
to co posiada, nie przez to kim jest, nie przez to, co
ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi.
Gra¿yna Grobelska,
Ma³gorzata Juszkiewicz
 Szko³a Podstawowa Nr 14 w Szczecinie
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Ogrodnik  cz³owiek
wra¿liwy nie tylko
na piêkno natury
O przydatnoci kandydata do konkretnego zawodu obecnie decyduj¹ g³ównie jego zainteresowania i tylko w pewien, bardzo ograniczony, sposób lekarz medycyny pracy. Obserwuj¹c m³odzie¿ zafascynowan¹ nauk¹ zawodu ogrodnika, florysty czy architekta krajobrazu zauwa¿amy, ¿e indywidualne zainteresowania w znacz¹cym
stopniu zdeterminowane s¹ konkretnymi cechami charakterologicznymi, a nawet osobowociowymi naszych uczniów. Wra¿liwoæ na
piêkno natury to podstawa, ale idzie za ni¹ dba³oæ o warunki rozwoju rolin, systematycznoæ w ich pielêgnacji. A te dzia³ania i postawy
rodz¹ pewien rodzaj empatii rozumianej jako wielowymiarowe zjawisko, którego natura polega na zdolnoci wspó³brzmienia z emocjami
drugiej osoby, doznawania jej wewnêtrznych prze¿yæ bez uto¿samiania siê z ni¹ oraz zdolnoci rozumienia przekonañ, postaw i ról
pe³nionych przez innych, jak równie¿ na umiejêtnoci równoczesnego koordynowania tych dwóch aspektów  emocjonalnego i poznawczego. Znajduje to odzwierciedlenie we wzajemnych relacjach
miêdzy uczniami, ale tak¿e w relacji ze rodowiskiem zewnêtrznym.
Naszych uczniów nie trzeba specjalnie zachêcaæ do postawy altruistycznej. Wystarczy wskazaæ na potrzeby, a szybko znajduje siê
grupa chêtnych do pomocy potrzebuj¹cym. Swego czasu katechet¹
w naszej szkole by³ m³ody ksi¹dz, który jednoczenie pe³ni³ funkcjê
kapelana szpitala w naszej dzielnicy. Opowiedzia³ o samotnoci dzieci przebywaj¹cych na Oddziale Neurologii i Psychiatrii Dzieciêcej.
Natychmiast znalaz³a siê grupa dziewcz¹t i ch³opców, którzy powiêcali swój czas zagubionym w szpitalnej rzeczywistoci maluchom. I nie by³ to spontaniczny, jednorazowy odruch, a wytrwa³a
wielomiesiêczna praca. Jej efektem by³y wiêzi emocjonalne z wieloma dzieæmi, co z pewnoci¹ mia³o swoje prze³o¿enie na efekty terapeutyczne, a potwierdzali to lekarze pracuj¹cy w tym szpitalu. Co
roku nasi uczniowie zbieraj¹ w swoich domach zabawki z których
ju¿ wyroli, aby mieæ miko³ajkowe prezenty dla szpitalnych dzieci,
bo z ró¿nych wzglêdów rodzice nie mog¹ szóstego grudnia przys³aæ
Miko³aja do swoich, chorych pociech. Odpowiednio wyposa¿ony i
ucharakteryzowany Miko³aj z grup¹ anielic wietnie siê bawi z
dzieciakami, nieraz staj¹c siê doæ uci¹¿liwym gociem dla personelu szpitala. Rozochoceni sukcesem uczniowie w powrotnej drodze
ze szpitala, czêsto odwiedzaj¹ szko³ê specjaln¹ czy przedszkole, bo
zebranych zabawek i ksi¹¿ek jest naprawdê du¿o. Grudzieñ i styczeñ
to bardzo pracowite miesi¹ce, bo wtedy rokrocznie mieszkañcy naszego internatu przygotowuj¹ wi¹teczne spotkanie, prezenty, jase³ka i wspólny posi³ek dla dzieci, chorych, pozostaj¹cych ca³y czas
w domach, podopiecznych MOPR i innych potrzebuj¹cych, a czêsto zapomnianych. Trzeba widzieæ zaanga¿owanie i radoæ m³odzie¿y, ¿eby utwierdziæ siê w starym przekonaniu, ¿e wiêcej radoci przynosi dawanie ni¿ branie. Z drugiej za strony cieszy nas, ¿e m³odzi
nie gubi¹ spo³ecznej czy po prostu ludzkiej wra¿liwoci w czasach
skrajnego indywidualizmu, a wrêcz hedonizmu. Czu³y na potrzeby
rolin m³ody ogrodnik nie pozostaje obojêtny tak¿e na los potrzebuj¹cego cz³owieka.

Wigilia
w internacie
Grudzieñ kojarzy siê z zim¹ i wiêtami
Bo¿ego Narodzenia. To najpiêkniejszy 
obok wakacji  czas w roku!, czas, w którym pamiêtamy nie tylko o najbli¿szych, ale
równie¿ o tych, którzy na co dzieñ nie zawsze maj¹ okazjê do radoci
Od ponad dziesiêciu lat w naszym internacie szkolnym organizujemy Kolacjê Wigilijn¹, w której  razem z wychowankami i
wychowawcami  uczestnicz¹ równie¿ podopieczni Caritas Polska. Uroczystoæ ta
odbywa siê w ostatnim tygodniu zajêæ przed
przerw¹ wi¹teczn¹. Zaproszonych goci i
uczniów wita Lila P³awiñska, dyrektor szko³y, która  po z³o¿eniu ¿yczeñ  zaprasza
wszystkich do wspólnego wiêtowania.
Przed rozpoczêciem Kolacji Wigilijnej m³odzie¿ z internatu przygotowuje wystêpy. W
zesz³ym roku by³y to jase³ka  obdarzone
szczypt¹ humoru i przeniesione we wspó³czesne realia. Potem dzielimy siê op³atkiem,
piewamy kolêdy przy suto zastawionym
stole i smakujemy tradycyjne potrawy przygotowane przez za³ogê naszej kuchni. O
dzieciach  i tych ma³ych, i tych du¿ych 
nie zapomina równie¿ wiêty Miko³aj, który przybywa w towarzystwie nie¿ynek z
workami prezentów. Ka¿dy, kto zostaje przez
nich obdarowany, w podziêkowaniu piewa wi¹teczne piosenki. Na ustach dzieci
goci umiech - to znak, ¿e warto otworzyæ
swoje serca i w tym wi¹tecznym czasie zrobiæ co dla innych....
Ubieg³oroczn¹ Wigiliê zorganizowalimy
dziêki wspó³organizatorom  Radzie Osiedla Zdroje  i sponsorom  Marketowi
Kaufland Polska Sp. z o.o. w Szczecinie. To
dziêki ich hojnoci w. Miko³aj przyby³ z
workiem pe³nym prezentów! Impreza up³ynê³a w mi³ej i radosnej atmosferze. W tym
roku przygotowujemy siê do kolejnej  jak
zawsze wyj¹tkowej dla nas  Wigilii w internacie.
Dyrekcja i wychowawcy internatu
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie
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Akcje charytatywne
W Przedszkolu Publicznym Nr 59 w Szczecinie
przywi¹zujemy du¿¹ wagê do wychowania dzieci
na dobrych, m¹drych, wra¿liwych i odpowiedzialnych w przysz³oci doros³ych ludzi. Uczymy, jak
okazaæ serce, nieæ pomoc s³abszym, potrzebuj¹cym, otwieramy dzieci na wiat, na ludzi i na samych siebie. Doskona³ym narzêdziem do rozwijania
tych cech u naszych wychowanków jest w³¹czanie
dzieci do akcji charytatywnych prowadzonych na
terenie naszego przedszkola:
 Od 2005 r. prowadzimy wspó³pracê z Orodkiem
Adopcyjno-Opiekuñczym Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Szczecinie, wspomagamy podopiecznych orodka poprzez zbiórkê ubrañ, zabawek, pomocy dydaktycznych. Dzieci z orodka uczestniczy³y równie¿ w Balach z Miko³ajem organizowanych przez nasze przedszkole.
 Od 2005 r. uczestniczymy w akcji Góra grosza
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej na rzecz
Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastêpczych.
 W 2009 r. zorganizowalimy akcjê zbiórki pieniêdzy
dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.
 W 2010 r. przeprowadzilimy na terenie przedszkola akcjê zbiórki niezbêdnych rzeczy dla Stowarzyszenia Wspieraj¹cego Rodziny Ubogie.
 Od 2010 r. uczestniczymy w akcji Nakrêtka dla
Iskierki polegaj¹cej na zbieraniu plastikowych nakrêtek dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació³ Dzieci
z Zespo³em Downa Iskierka. Akcja ta umo¿liwia
zakup sprzêtu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych dla podopiecznych stowarzyszenia. Dzieci ze stowarzyszenia zapraszane s¹ do uczestnictwa
w Osiedlowym Festynie Rodzinnym z okazji Dnia
Dziecka, którego jestemy organizatorami. W roku
szkolnym 2012/2013 nasze przedszkole uczestniczy³o
w kampanii spo³ecznej Podaj ¿ó³te kó³ko na rzecz
akceptacji i wsparcia osób z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹. Dzieci z najstarszej grupy wziê³y udzia³

w nagraniu materia³u promuj¹cego akcjê, realizowanego przez TVP Szczecin, emitowanego w Kronice i
w Panoramie.
 W 2012 r. przeprowadzilimy akcjê zbiórki zabawek i odzie¿y na rzecz Schroniska w. Brata Alberta
w Szczecinie.
 W roku szkolnym 2012/2013 przekazalimy dary
zbierane w ramach zbiórki na rzecz mieszkañców
Schroniska dla Kobiet i Matek z Dzieæmi Centrum
Socjalne CARITAS w Szczecinie- P³oni.
 W roku szkolnym 2012/2013 prowadzilimy akcjê
zbiórki rzeczy dla pacjentów szpitala dzieciêcego pod
has³em I ty mo¿esz zostaæ wiêty Miko³ajem
 W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowalimy
na terenie przedszkola zbiórkê darów dla Domu Samotnej Matki w Karwowie.
 Od wielu lat systematycznie prowadzimy w okresie zimowym akcjê zbiórki karmy, niezbêdnych rzeczy
dla zwierz¹t  podopiecznych szczeciñskiego TOZ.
 W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczêlimy udzia³
w projekcie Wczoraj, jutro, dzi, potrzebny pluszowy mi poprzez zbiórkê zabawek, ksi¹¿ek, gier dla
pacjentów z Kliniki Hematologii i Onkologii Dzieciêcej w Szczecinie, a tak¿e dla podopiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.
Wielk¹ satysfakcjê przynosi poczucie, ¿e tymi akcjami sprawiamy radoæ innym, dajemy im wiarê w
to, ¿e wokó³ s¹ ludzie ¿yczliwi, gotowi do niesienia
pomocy z potrzeby serca. Tego typu akcje sprzyjaj¹
w budzeniu w m³odym cz³owieku dobra, szacunku
dla innych, ciep³a, troski o s³abszych. Podejmowane przez nas dzia³ania wzbudzaj¹ w dzieciach, doros³ych poczucie w³asnej wartoci, ucz¹ empatii,
uwra¿liwiaj¹ na potrzeby innych, integruj¹ spo³ecznoæ przedszkola ze rodowiskiem.
Zdarza siê, ¿e czasami termin zbiórki darów tak, jak
to mia³o miejsce przy okazji udzia³u przedszkola w
projekcie Wczoraj, jutro, dzi, potrzebny pluszowy
mi jest krótki, ale pomimo tego rodzice za ka¿dym
razem udowadniaj¹, ¿e maj¹ wielkie serca i czynnie
wspieraj¹ nasze akcje w miarê swoich mo¿liwoci.
Barbara Fro³ow
 dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 59
w Szczecinie
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Têczowe
przedszkolaki
spiesz¹ z pomoc¹
Jak w dzisiejszych, pe³nych popiechu czasach
wychowywaæ dzieci? Co zrobiæ, by w rezultacie naszych dzia³añ wyros³y na wra¿liwych, m¹drych ludzi? Jak ukszta³towaæ w nich odpowiedzialnoæ za
w³asne czyny, a co trudniejsze - za drugiego cz³owieka? Jak wp³yn¹æ na nie, by potrafi³y okazaæ serce i
nieæ pomoc s³abszym i potrzebuj¹cym? Takie oto
pytania stawia³o i nadal stawia przed sob¹ grono
pedagogiczne naszego przedszkola.
Jednym ze sposobów na to, by osi¹gn¹æ te cele
sta³o siê w³¹czenie dzieci, a tak¿e ich rodziców, ca³ych rodzin do udzia³u w rozmaitych akcjach charytatywnych. Od kilku lat nasze przedszkole aktywnie propaguje otwartoæ na potrzeby innych, w³¹czaj¹c siê w liczne akcje.
W przedszkolu prowadzimy zbiórkê plastikowych nakrêtek dla niepe³nosprawnego Adriana,
wymagaj¹cego nieustannej rehabilitacji. Adrian
w wieku 8 lat uleg³ wypadkowi, a od kilkunastu
lat walczy o powrót do zdrowia i jak najwiêkszej
sprawnoci. W holu naszego przedszkola znajduje siê pojemnik na nakrêtki oraz plakat informuj¹cy o celu zbiórki. Rodzice zapraszani s¹ do
udzia³u w zbiórce na zebraniach. Kilka razy w roku
po nakrêtki przyje¿d¿aj¹ rodzice Adriana, którzy
odwo¿¹ je do firmy recyklingowej, a wp³ywy z
akcji zasilaj¹ Fundacjê S³oneczko, pomagaj¹c¹
Adrianowi odzyskaæ sprawnoæ po wypadku.
Dzieci i rodzice chêtnie zbieraj¹ nakrêtki i przynosz¹ je do przedszkola w bardzo du¿ych ilociach. Wiemy, ¿e do zbiórki zaanga¿owana jest
dalsza rodzina, przyjaciele naszych przedszkolaków - st¹d skala przedsiêwziêcia jest bardzo szeroka. Cieszy nas to ogromnie.
Akcja Nakrêtki dla Adriana oprócz niesienia
konkretnej pomocy rzeczowej, rozwija równie¿ w
dzieciach wra¿liwoæ i otwartoæ na wiat osób niepe³nosprawnych.
Têczowe Przedszkole w³¹czy³o siê równie¿ do
ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹, w tym
na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastêpczych oraz do-

mów dziecka, które realizuj¹ prorodzinne programy wychowawcze. Odbywa siê to w formie zbiórki jak najwiêkszej iloci monet, które przesy³ane
s¹ do Towarzystwa Nasz Dom, bêd¹cego organizatorem akcji.
Korzyci z uczestnictwa w akcji Góra Grosza s¹
bardzo wymierne: uwiadomienie dzieciom, ¿e oddaj¹c chocia¿by jeden grosz, mo¿na zrealizowaæ
wielkie przedsiêwziêcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji ¿yciowej, mo¿liwoæ przeprowadzenia wspólnego przedsiêwziêcia dzieci, rodziców i nauczycieli
na rzecz potrzebuj¹cych, a tak¿e mo¿liwoæ w³¹czenia siê w wielk¹ ogólnokrajow¹ inicjatywê na rzecz
dzieci z opieki zastêpczej.
Przedszkolaki z Têczowego Przedszkola do³¹czy³y równie¿ do projektu organizowanego przez
Uniwersytet Szczeciñski Wczoraj, jutro, dzi
potrzebny jest pluszowy mi. Celem tego projektu jest gromadzenie zabawek, gier, ksi¹¿ek dla
najm³odszych pacjentów z Kliniki Hematologii i
Onkologii Dzieciêcej w Szczecinie oraz Hospicjum Dla Dzieci. Mamy nadziejê, ¿e zabawki, które uda nam siê zebraæ dadz¹ chwile radoci chorym dzieciom.
W naszym przedszkolu uczymy nie tylko empatii i szacunku do drugiego cz³owieka, ale równie¿
do zwierz¹t. Dlatego pomagamy tym, które najbardziej potrzebuj¹ pomocy  zwierzakom bêd¹cym pod opiek¹ Szczeciñskiego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzêtami. W ramach akcji Maraton makulaturowy przez ca³y rok gromadzimy

kilogramy papieru, które po zamianie na pieni¹dze pozwalaj¹ finansowaæ zakup leków dla zwierz¹t.
O pomocy nie zapominany równie¿, w tym szczególnym wi¹tecznym czasie. W³¹czylimy siê do
akcji Paczka dla zwierzaczka,
organizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami. Celem tego przedsiêwziêcia jest zgromadzenie karmy, koców oraz innych niezbêdnych przedmiotów.
Dziêki temu mamy nadziejê, ¿e pomo¿emy przetrwaæ ten trudny zimowy czas zwierzêtom, które nie
posiadaj¹ w³asnych domów.
Dzieci w wieku przedszkolnym w
sposób naturalny chêtnie dzia³aj¹,
pomagaj¹, próbuj¹ poprzez udzia³ w
akcjach charytatywnych zmieniæ z³y
los potrzebuj¹cych. Taka gotowoæ
niesienia innym pomocy to cenna
wartoæ w ¿yciu cz³owieka. Chcemy
j¹ pielêgnowaæ w naszych podopiecznych, przy wspó³udziale ich rodziców.
Udzia³ w akcjach charytatywnych integruje ca³e rodowisko przedszkolne, gdy¿ ukazuje ideê, i¿ wspólnie
mo¿emy zdzia³aæ du¿o wiêcej Piêkna i
Dobra.
Opracowa³y
nauczycielki
Przedszkola
Publicznego Nr 38
Lucyna Jaworska
Paulina
Matczak-Bargiel

Gimnazjum Nr 7

19

By zagoci³a
w sercach radoæ
Zostaæ wolontariuszem co to dla mnie oznacza? Niewielu z nas
¿yj¹c w ci¹g³ym biegu, myl¹c o sobie i trwaj¹cej chwili nie ma dzi
czasu na refleksjê, odpoczynek, czas dla siebie. Coraz bardziej obce
jest nam wspó³czucie, odczuwanie empatii. Czy id¹c ulic¹ zwracasz
uwagê na otaczaj¹cych Ciê ludzi? Jak czêsto pomagasz osobom
starszym ze swojego otoczenia? Czy by³by w stanie powiêciæ
chocia¿ ma³y fragment z Twojej codziennoci aby pomóc innym?
Jeli tak czytaj dalej.
Na pocz¹tku by³o dziecko... Tej ma³ej istocie rodzice t³umacz¹c i
pokazuj¹c wiat zwracali uwagê na ró¿ne aspekty. Mówili: ta pani
jest chora pomó¿my jej zaniec zakupy, ten ch³opczyk chcia³by zjeæ
cukierka, ale nie ma pieni¹¿ków, podziel siê z nim proszê. Potem by³
uczeñ... Nauczyciele odgrywaja w ¿yciu m³odego cz³owieka wa¿n¹
rolê. Temu nikt nie zaprzeczy. Oprócz tego, ¿e przekazuj¹ wiedzê,
podejmuj¹ próby uwra¿liwiania swoich podopiecznych. Jak to mo¿na zrobiæ. Nauczyciel, aby przekonaæ uczniów do tego,¿e pomoc
innym daje ogromn¹ satysfakcjê i jest niejednokrotnie przyczyna
ogromnego szczcia wewnêtrznego, sam musi byæ o tym przekonany. Trzeba potrafiæ zaraziæ m³odych ludzi pomaganiem. W szkole
jest ku temu wiele mo¿liwoci. W Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie oganizowana jest pomoc charytatywna dla dzieci potrzebuj¹cych pomocy. Bardzo mi³ym gestem jest obdarowywanie ich przed wietami Bo¿ego Narodzenia paczkami przygotowanymi przez innych
uczniów. Wspólne robienie prezentów ju¿ sprawia, ¿e w naszych
sercach goci radoæ i zadowolenie. Robimy co wspólnie z innymi
ludmi, dla kogo, kto bardzo potrzrebuje naszego wsparcia.
W grupie si³a.... Zaczyna siê od pomys³u. Sztuk¹ jest, aby do
naszej ideii przekonaæ i zachêciæ innych, którzy nastêpnie bêd¹ przekonywaæ nastêpne osoby, ¿e nasze przedsiêwziêcie jest s³uszne. Im
wiêcej osób jest zaanga¿owanych tym lepiej i ca³e zadanie ma wiêksz¹
szansê powodzenia. Kiedy w naszej szkole, mowa oczywicie o
Gimnazum Nr 7 organizowana jest akcja pomocy dla zwierzat ze
szczeciñskiego schroniska, anga¿owani s¹ nie tylko uczniowie, ale
ich rodzice i ca³e ich rodziny. Ale tu znowu rola nauczyciela, który
musi zachêciæ i podpowiedzieæ uczniom jak rozpropagowaæ akcjê.
Walka z przciwnociami... S¹ te¿ nie¿yczliwych, na szczêcie jest
ich niewielu.Potrafi¹ oni z najleprzego pomys³u uczyniæ nieudan¹ i
pe³n¹ nieprzyjemnoci katastrofê. Pamiêtaæ wiêc nale¿y podczas
organizowanych akcji o papierologii. Co siê pod tym kryje? Wszystkie przyniesione przez ¿yczliwe osoby przedmioty oraz dobra materialne nale¿y skrzêtnie spisywaæ i odnotowywaæ, najlepiej w obecnoci osób trzecich. I niech nikt nie ma w¹tpliwoci, ¿e osoba organizuj¹ca pomoc robi to dla ko¿yci w³asnych. Jeste cz³owiekiem
wra¿liwym, który jest gotowy do pomocy, dlatego przczyta³e tek
artyku³. Pomagaj.
Agata Karpowicz
 Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie
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Klub Wolontariusza w ZSO Nr 1

Pochodnia, która
nigdy nie zganie
Idea wolontariatu i pomoc potrzebuj¹cym jest
stara jak wiat. Wynika z wewnêtrznej potrzeby,
która rozpala nas od wewn¹trz ciep³em i radoci¹ wynikaj¹c¹ z dzia³añ podejmowanych na
rzecz innych ludzi.
Co jest takiego tym cieple  nie wiem. Ale wiem
na pewno, ¿e nasz p³omieñ zapala innych i jeszcze
innych, i tak p³onie POCHODNIA, która  jestem
tego pewna  nigdy nie zganie.
Przedstawiam Pañstwu przemylenia Kasi Lewak
uczennicy V Liceum Ogólnokszta³c¹cego, jednej z
naszych najlepszych wolontariuszek Szkolnego
Klubu Wolontariusza w ZSO Nr 1 w Szczecinie, którego jestem opiekunem.
Lilianna Chrzempka
Kolejne wiêta coraz bli¿ej, a w³aciwie: zanim
siê obejrzymy, bêdzie ju¿ po nich. ¯yjemy bowiem wci¹¿ prêdzej, w wiecznej pogoni. Niekiedy
nawet nie za marzeniami, ale jedynie w celu osi¹gniêcia czego bli¿ej nieokrelonego, co w miarê
zabezpieczy nasz byt materialny na tej ziemi. W
koñcu, t³umacz¹c siê tymi swoimi racjonalnymi
argumentami, tracimy czas i rodki, nie dostaj¹c
w zamian ¿adnej satysfakcji z ¿ycia.
Czy tak powinno byæ?
Tak zwany postêp cywilizacyjny nie u³atwia odpowiedzi. Wszystkie kolorowe nowoci, rzekomo
maj¹ce u³atwiæ przetrwanie, przes³aniaj¹ widok na
horyzont. Brak nam szerszej perspektywy, kiedy
w³anie powinnimy skupiæ siê na tym, co rzeczywicie istotne, a na czym opiera siê ca³e nasze istnienie, bior¹c pod uwagê ka¿dy jego aspekt i sferê
 na ludziach. Na ca³e szczêcie gdzie w rodku
ka¿dego z nas wci¹¿ p³onie potrzeba zrobienia czego dla innych. Bezinteresownie. Chocia¿ wkrótce
oka¿e siê, ¿e mimo wszystko zawsze dostajemy co
w zamian.
Szkolny Klub Wolontariusza, funkcjonuj¹cy w
ZSO Nr 1 w Szczecinie, zrzesza uczniów V Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Adama Asnyka i Gimnazjum Nr 46 pe³nych energii, pomys³ów, a przede
wszystkim zapa³u do pracy. Pod kierownictwem i
opiek¹ pani pedagog Lilianny Chrzempki dzia³a charytatywnie przez okr¹g³y rok.

Wszystko zaczyna siê, rzecz jasna, od zbierania
funduszy lub materia³ów. Formy s¹ przeró¿ne: od
wystawiania kiermaszów w szkole, przez zbiórki rzeczowe w ramach ró¿norodnych akcji miêdzyszkolnych czy nawet ogólnopolskich. Podejmujemy te¿
dzia³ania z w³asnej inicjatywy, na rzecz Domu Dziecka w Tanowie, Pogotowia Rodzinnego, czy Schroniska dla Zwierz¹t, itd.
Jako szko³a, zorganizowalimy I bieg im. Krzyka
Kuczyñskiego. Dziêki zebranej sumie, mo¿na by³o
przyspieszyæ zabiegi niektórych dzieci, oczekuj¹cych na przeszczep szpiku. Wsparlimy równie¿
fundacjê DKMS, przez powiêkszenie bazy jego potencjalnych dawców.
Czynnie dzia³amy w zakresie wiadczenia bezporedniej pomocy, np. w nauce wychowankom Domu
Dziecka w Tanowie, czy w opiece nad dzieæmi Pogotowia Rodzinnego, z którym nawi¹zalimy wspó³pracê w ci¹gu bie¿¹cego roku. Raz na jaki czas zabieramy te¿ dzieci na wspólne wyprawy na lodowisko, krêgle, do parku wodnego, czy kina (wszystko
to sami op³acamy ze rodków uzbieranych w³asnymi si³ami).
Wspó³pracujemy tak¿e ze Stowarzyszeniem POLITES, oraz bierzemy udzia³ w organizowanych przez
nich akcjach, takich jak Godzina dla Szczecina, któr¹
w tym roku wygralimy, czy Skarpety wiêtego Miko³aja. Opiekun naszego SKW wraz z Politesem organizuje dla nas tak¿e szkolenia.
Teraz, w czasie przygotowañ do nadchodz¹cych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia podejmujemy kolejne kroki, wspieraj¹ce potrzebuj¹cych. W³¹czamy siê, m.
in. w akcjê Szlachetna Paczka, Iskierka Radoci,
akcje Caritasu, pomagamy w organizacji Wigilii dla
Bezdomnych.
Dziêki tego typu dzia³aniom czujemy siê potrzebni. Idea pomagania, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian, a zw³aszcza w³asny wk³ad
w jej propagowanie i urzeczywistnianie, daje niewypowiedzian¹ radoæ i satysfakcjê, a przy tym
dodatkowo motywuje i mobilizuje, gdy¿ wolontariat wci¹ga, dok³adnie wype³niaj¹c i organizuj¹c wolny czas. Zdecydowanie uczy te¿ odpowiedzialnoci za innych i za w³asne czyny oraz
umiejêtnoci planowania ich i przewidywania
prawdopodobnych konsekwencji. Szczególnie
jednak otwiera nas samych na potrzeby innych,
rozwija empatiê i zachêca do kontynuowania raz
rozpoczêtego dzie³a.
Zachêcam, wiêc wszystkich czytelników do szerzenia tej myli i ofiarowania wiatu czego od
siebie. ¯eby sta³ siê dziêki temu trochê lepszy.
Katarzyna Lewak,
 wolontariuszka SKW w ZSO Nr 1

Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja
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Umiechniêty
Mi

Zbli¿aj¹ce siê wiêta w ka¿dym rozbudzaj¹ ciep³e
uczucia, chêci podzielenia siê, pomocy, wsparcia.
Bez wzglêdu na wiek, p³eæ, miejsce zamieszkania tak
wiele jest potrzebuj¹cych osób. Ka¿dy sposób pomocy jest dobry. W Zespole Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja
Reja w Szczecinie przeprowadzamy wiele akcji. Nie
ma mo¿liwoci wymieniæ ich wszystkich, ale warto
wspomnieæ o choæ kilku z nich. W "Gastronomiku"
zbieramy karmê i sprzêt dla zwierz¹t w schronisku,
artyku³y papierniczo - biurowe oraz rodki higieny
które przekazywane s¹ potrzebuj¹cym (akcje prowadzone w ramach Iskierki Radoci - Szczeciñskie Szko³y Potrzebuj¹cym). Tradycj¹ sta³ siê tak¿e udzia³ w
Górze Grosza. Nie mo¿na te¿ nie napisaæ o ju¿ 8 letniej wspó³pracy ze wietlic¹ rodowiskow¹, dla której podopiecznych szykujemy paczki bo¿onarodzeniowe. Ka¿dy mo¿e siê poczuæ jak wiêty Miko³aj.
Podopiecznego dla którego szykowana jest paczka
losuje zarówno ka¿da klasa, jak i ka¿dy zespó³ przedmiotowy, dyrektorzy, a tak¿e chêtni pracownicy administracji i obs³ugi. To akcja ca³ej szko³y.
W rekordowym roku zakupilimy niemal¿e 70 paczek!
W tym roku to sami uczniowie wskazali potrzebê
akcji "Umiechniêty mi -podziel siê nim". Niemal¿e
w ka¿dym domu znajduje siê przecie¿ zabawka, która mo¿e byæ jeszcze wykorzystana przez inne osoby. Zebrane zosta³y zarówno pluszaczki, klocki, puzzle, ksi¹¿eczki, a nawet poduszeczki - wszystko co
uprzyjemnia³o dzieciñstwo jeszcze tak niedawno,
teraz za stanowi jedynie zbêdn¹ ozdobê. Zabawki
przesz³y etap niezbêdnych przygotowañ i 16 grudnia zosta³y przekazane do Domu Samotnej Matki
przy ulicy Piasecznej 4 w Szczecinie. Uda³o nam siê

zebraæ ponad 80 zabawek. Akcjê wspieraj¹ tak¿e swoim dowiadczeniem zawodowym nauczyciel cukierni Pani Danuta Sêkalska, która wraz z uczniami upiecze pierniczki, aby swym smakiem i zapachem podkreliæ magiê wi¹t.
Jednak miejsc potrzebuj¹cych pomocy jest wiele
.Nie ma ograniczeñ wiekowych aby pomagaæ. Wystarcz¹ chêci i zapa³. Problemem jest ten s³omiany.
Ka¿dy z nas chce choæ przez chwilê poczuæ siê bohaterem, pochwaliæ dobrym uczynkiem. Czêsto
ogrom pracy przera¿a nas jednak na tyle, ¿e ³atwiej
siê wycofaæ ni¿ doprowadziæ zadanie do koñca. Jak
temu przeciwdzia³aæ? Tak jak wszêdzie tu równie¿
potrzebna jest ¿elazna konsekwencja i ogromne zaparcie, samozaparcie lub zaparcie osób z nami wspó³pracuj¹cymi. Nie ustêpowaæ, namawiaæ, prosiæ i przypominaæ, bo przecie¿ nie prosimy o pomoc dla siebie. Za tak naprawdê namowa potrzebna jest wy³¹cznie przy pierwszym razie. Potem poczucie satysfakcji, ¿e by³o warto, ten dostrzegalny w umiechach sens naszej ciê¿kiej pracy jest najwiêkszym
motywatorem do dzia³añ.
Iwona Rokita-Lisiecka
 opiekunka Szkolnego Ko³a Wolontariatu
Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja
w Szczecinie
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Ja pomagam,
ty pomagasz,
on i ona pomagaj¹
Listopad: Paczka dla zwierzaczka
W naszym miecie, ale równie¿ w ca³ym kraju
mamy problem z porzuconymi, bezpañskimi psami
lub kotami. W zapisie Ustawy o ochronie zwierz¹t
przypisane s¹ do kategorii zwierz¹t domowych czyli tych, które tradycyjnie przebywaj¹ z cz³owiekiem
w jego domostwie, tote¿ cz³owiek jest zobligowany
do poszanowania, ochrony i otoczenia opiek¹ zwierz¹t. Niestety nie zawsze tak jest.
W naszej szkole - CKS przy ul. Mazurskiej w Szczecinie, znalaz³y siê osoby wra¿liwe na nieszczêcie zwierz¹t, które cz³owiek nazywa swoimi przyjació³mi. Nauczycielki wietlicy, szkolnej w ramach swoich zajêæ, ju¿
od wielu lat realizuj¹ program zwi¹zany z zapobieganiem okrucieñstwu wobec zwierz¹t. Promuj¹ dobroæ i
uwra¿liwiaj¹ dzieci na krzywdê i los, jaki zafundowa³
tym zwierzêtom cz³owiek. Uwiadamiaj¹ dzieciom, ¿e
posiadanie kota lub psa zobowi¹zuje nas ludzi do przyjêcia odpowiedzialnoci za dalsze losy podopiecznego.
Mówi¹ , ¿e zwierzak to nie zabawka, któr¹, gdy siê znudzi, mo¿na wyrzuciæ, lecz jest istot¹ ¿yj¹c¹, która odczuwa ból. Pani Anna Grzywacz pracuj¹ca w szkolnej wietlicy, wiele lat temu, by³a prekursork¹ akcji charytatywnej zwi¹zanej z pomoc¹ dla zwierz¹t. Pomys³ ten zrodzi³
siê po prostu z potrzeby serca i mi³oci do czworonogów. Wysz³a z za³o¿enia, ¿e aktywne wspieranie zwierz¹t , które podobnie jak ludzie, potrzebuj¹ nieustannej
troski i opieki, jest pomys³em trafionym, pozwalaj¹cym
w³¹czyæ siê w dzia³ania na rzecz porzuconych i okaleczonych przez cz³owieka zwierz¹t i zaanga¿owaæ w te
dzia³ania rodowisko lokalne. Pocz¹tki by³y trudne,
poniewa¿ podejcie ludzi doros³ych, a co za tym idzie
równie¿ i dzieci wiadczy³o o ich ma³ej wiedzy a tak¿e
braku wra¿liwoci. Ale z biegiem czasu i dziêki wdro¿onemu programowi, spojrzenie na cierpienie zwierz¹t zaczê³o siê zmieniaæ. W tej akcji aktywnie wspiera³a j¹
kole¿anka ze wietlicy szkolnej pani Paulina Adamska,
jak równie¿ inni nauczyciele oraz Samorz¹d Szkolny. I
tak akcja z jednorazowej sta³a siê cykliczn¹. Od kilku lat
wspó³pracujemy równie¿ z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzêtami i obecnie akcja charytatywna nosi nazwê
Paczka dla zwierzaczka. Co roku w t¹ akcjê anga¿owani s¹ uczniowie ze Szko³y Podstawowej, Gimnazjum i
Liceum. Ich zadaniem jest przygotowanie plakatów,

mówi¹cych o organizowanej akcji i rozmieszczenie ich
w widocznych miejscach szko³y. Na tych plakatach s¹
równie¿ informacje o tym, co zbieramy. W ramach akcji
przyjmujemy wszystko, co siê przyda w schronisku.
Zbieramy: karmê dla psów i kotów, kaszê, ry¿, materia³y
na legowiska i do termicznej izolacji pomieszczeñ dla
zwierz¹t w okresie zimowym. Przynoszone s¹ równie¿
ko³dry, koce, kapy , miski, smycze i zabawki. Wszystkie
te dary gromadzone s¹ w wietlicy i w odpowiednim
czasie zawo¿one do schroniska i do TOZ. Radoæ ludzi
przyjmuj¹cych wszystkie zebrane rzeczy dla zwierz¹t jest
ogromna. Zdobyte w ten sposób artyku³y u³atwiaj¹ im
pracê, a zwierzêtom pozwalaj¹ przetrwaæ zimê. Akcja ta
co roku cieszy siê du¿ym powodzeniem, a my, organizatorzy i darczyñcy, cieszymy siê, ¿e mo¿emy chocia¿ w
ten sposób pomóc. Dziêki tej akcji mo¿emy zrobiæ co
dobrego dla zwierz¹t. Mam nadziejê, ¿e jej kolejne edycje przynios¹ dobre efekty, a mo¿e jeszcze lepsze!
Wszystko zale¿y od zaanga¿owania organizatorów oraz
darczyñców.
Grudzieñ: Pomoc dla domu dziecka
W ostatnim czasie charytatywnoæ i trend pomagania innym sta³y siê niezwykle popularne, wynika to z
docieraj¹cych zewsz¹d informacji o licznych klêskach
¿ywio³owych, wojnach i atakach terrorystycznych na
ca³ym wiecie. Codziennie media masowe zalewaj¹ nas
obrazami tragedii, jakie dotykaj¹ niewinnych ludzi.
Bêd¹c wiadkami bólu i cierpienia, czêciej ni¿ kiedykolwiek wczeniej potrafimy zaoferowaæ pomoc potrzebuj¹cym lub przekazaæ rodki fundacjom profesjonalnie zajmuj¹cymi siê udzielaniem wsparcia.
Samorz¹d Uczniowski dzia³aj¹cy w Centrum Kszta³cenia Sportowego przy ul. Mazurskiej w Szczecinie
organizuje wiele akcji charytatywnych, nie tylko po
to, aby wesprzeæ najbardziej potrzebuj¹cych, ale równie¿ aby nauczyæ naszych podopiecznych mi³oci,
bezinteresownoci, filantropii oraz empatii wzglêdem
innych. W bie¿¹cym roku szkolnym po raz kolejny
przeprowadzilimy akcjê: I Ty mo¿esz zostaæ wiêtym Miko³ajem, polegaj¹c¹ na zbiórce s³odyczy i
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Dzielimy siê tym co mamy, aby sprawiæ radoæ innym.

rodków higienicznych, które zosta³y przekazane
Domowi Dziecka w Tanowie pod Szczecinem. Jak co
roku, uczniowie szko³y podstawowej, gimnazjum i liceum wraz ze swoimi rodzicami wykazali siê ogromn¹
hojnoci¹ oraz niezwyk³ym zaanga¿owaniem.
Celem nadrzêdnym naszych dzia³añ jest wykszta³canie w uczniach nawyku dobroczynnoci, zauwa¿ania problemów ludzi s³abszych i pomagania im.
Co zrobiæ, ¿eby rozwijaæ w m³odzie¿y pozytywne
postawy obywatelskie? Przede wszystkim nale¿y
pokazywaæ odpowiedni¹ drogê, daj¹c w³aciwy
przyk³ad do naladowania.
Styczeñ: gramy
W styczniu 2015 r. Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy zagra w Polsce po raz 23, ale w CKS przy ul. Mazurskiej w Szczecinie bêdzie to ju¿ siódmy fina³! Nasza
szko³a uzyska³a bowiem zgodê od Fundacji na utworzenie sztabu, dziêki czemu ju¿ kolejny rok mo¿emy propagowaæ wród m³odych sportowców ideê wolontariatu.
M³odzi sportowcy najlepiej przecie¿ wiedz¹ jak
cenne dla cz³owieka jest zdrowie, dlatego te¿ z tym
wiêkszym zaanga¿owaniem kwestuj¹ na rzecz ludzi,
którzy borykaj¹ siê z ró¿nymi chorobami, kalectwem
czy staroci¹. Udzia³ w akcji uczy ich niesienia pomocy innym nie tylko poprzez datki, ale tak¿e proszenie o pomoc w imieniu potrzebuj¹cych, którzy
sami nie mog¹ tego zrobiæ. To cenne dowiadczenie
w ¿yciu m³odego cz³owieka!
W ci¹gu szeciu lat dzia³alnoci sztabu przy CKS
355 wolontariuszy zebra³o ok. 94 tys. PLN na rzecz
Fundacji Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
Ofiarowali potrzebuj¹cym swój wolny czas, energiê, umiech i empatiê. Niezale¿nie od pogody wyruszali z puszkami i serduszkami na szczeciñskie ulice szukaæ wra¿liwych i ofiarnych ludzi.
Tym razem to oni wystêpowali w roli nauczycieli,
ucz¹c innych, ¿e pomagaj¹c drugiemu cz³owiekowi,
nios¹c mu pomoc i wsparcie zmieniamy ludzi, Polskê,
wiat na zawsze a nawet o jeden dzieñ d³u¿ej!
Anna Grzywacz  nauczyciel wietlicy
Dorota Kowalczyk  opiekun SU
Piotr Dowlaszewicz  pedagog szkolny
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Pamiêtajmy
o potrzebuj¹cych

Pamiêtaj ,¿e wszystko,
co uczynisz w ¿yciu,
zostawi jaki lad, dlatego miej
wiadomoæ tego co robisz.
Paulo Coelho
wiêta Bo¿ego Narodzenia to magiczny czas. Ka¿dy z
nas staje siê wtedy bardziej wra¿liwy na drugiego cz³owieka. Szczególnie na tego, który najbardziej potrzebuje
naszej pomocy. Z wiêksz¹ serdecznoci¹ i ¿yczliwoci¹
patrzymy na innych i bardziej rozumiemy ich potrzeby .
W³anie w tych dniach poprzedzaj¹cych wiêta nasze
przedszkole postanowi³o wzi¹æ udzia³ w akcji charytatywnej Iskierka Radoci, aby uwra¿liwiæ naszych
wychowanków na potrzeby innych, aby rozbudziæ
iskierkê radoci i nadziei w sercach najbardziej potrzebuj¹cych. W dzia³ania zaanga¿owalimy ca³¹ Radê Pedagogiczn¹, rodziców i dzieci, ca³¹ spo³ecznoæ przedszkoln¹. Akcja przebiega³a wieloetapowo, zaczê³a siê od
przedstawienia rodzicom celów akcji podczas zebrañ. Z
dzieæmi przeprowadzilimy rozmowy, w czasie których
nasi wychowankowie dowiedzieli siê, ¿e s¹ takie osoby,
które potrzebuj¹ naszej pomocy, ¿e warto pomagaæ innym, aby sprawiæ im wiele radoci. Inauguracja akcji
odby³a siê w Galerii Kaskada, gdzie wyst¹pi³a grupa
baletowa z naszego przedszkola. Na pocz¹tku grudnia
zbieralimy zabawki, s³odycze, ksi¹¿ki, gry, ubrania, które przeka¿emy dzieciom z domu dziecka. W kolejnych
dniach odbêdzie siê kiermasz ciast upieczonych przez
rodziców, a dochód z ich sprzeda¿y przeznaczymy równie¿ na tê akcjê. W nastêpnych tygodniach odbêdzie
siê zbiórka rodków czystoci i materia³ów papierniczych, które zostan¹ przekazane potrzebuj¹cym. W tych
dniach przyst¹pilimy równie¿ do akcji Góra grosza,
gdzie przez dwa tygodnie zbieralimy grosiki, które przekazane zostan¹ do organizatorów tej akcji by wspomóc
podopiecznych w domach dziecka. Mamy nadziejê, ¿e
przyczynimy siê do umiechu na dzieciêcych twarzach.
Dziêkujemy wszystkim za zaanga¿owanie i wsparcie
naszych dzia³añ.
Beata Pietrzak, Anna Skonieczna
 PP 52 Szczecin
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Szczecinie

Wolontariat moda czy potrzeba
serca?
Mianem wolontariatu nazywamy dobrowoln¹, bezp³atn¹ i wiadom¹ pracê na rzecz innych lub ca³ego
spo³eczeñstwa, przy czym z ludmi, wobec których
wykonujemy okrelone zadania, nie mog¹ nas ³¹czyæ
zwi¹zki rodzinno-kole¿eñsko-przyjacielskie. W zwi¹zku ze zmianami we wspó³czesnym wiecie, nowoczesna edukacja nie mo¿e polegaæ wy³¹cznie na przekazywaniu wiedzy. Przygotowanie m³odego cz³owieka do
¿ycia w spo³eczeñstwie, do wiadomego i pe³nego w
nim uczestnictwa, to przede wszystkim kszta³towanie
postaw i wpajanie wartoci. Realizacji tego zadania
sprzyja w³anie edukacja poprzez wolontariat.
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 wi¹tecznej Pomocy.
Kolejne fina³y WOP aktywizowa³y zarówno uczniów,
jak i rodziców, absolwentów, nauczycieli oraz osoby
sympatyzuj¹ce z ide¹, które pomaga³y w kwestowaniu
rodków oraz dzia³aniach organizacyjnych sztabu (jak
np. przeliczanie rodków zebranych przez wolontariuszy). W zwi¹zku z koniecznoci¹ zapewnienia bezpie-

Szkolny koordynator WOP  Ma³gorzata Zalewska - z
Jurkiem Owsiakiem.

czeñstwa kwestuj¹cym oraz innym cz³onkom sztabu,
szkolny szef sztabu WOP wspó³pracuje z Policj¹ KWP
w Szczecinie. Obecnoæ Jerzego Owsiaka podczas XVII
fina³u (styczeñ 2009) wymaga³a szczególnej organizacji i specjalnych przygotowañ, a tak¿e wspó³pracy ze
Szczeciñsk¹ Agencj¹ Artystyczn¹. Po finale przedstawiciele szkolnego sztabu zostali nawet zaproszeni na
konferencjê prasow¹ z udzia³em J. Owsiaka, reprezentantów innych sztabów i przedstawicieli w³adz lokalnych. Poczêstunek dla wolontariuszy oraz osób pracuj¹cych w sztabie ka¿dego roku gwarantuje wsparcie finansowe Wydzia³u Kultury Urzêdu Miejskiego w
Szczecinie, a wspó³praca z zarz¹dami szczeciñskich
galerii handlowych oznacza zgodê na organizowanie
zbiórek na terenie tych¿e galerii (np. GH Kaskada).
Przez osiem lat szkolny sztab dzia³aj¹cy w I LO zebra³
rodki w wysokoci 110.076, 37 z³, a tak¿e drobniejsze
kwoty innych walut (ok. 300 euro) oraz przedmioty
wartociowe. Dwukrotnie, w latach 2007 i 2008, organizowano w szkole licytacje przedmiotów przekazanych na ten cel przez Fundacjê WOP i nauczycieli.
Wród 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  odpow. p. Bartosz Bynowski), pracê z dzieæmi ze rodowiska Goc³awia i Golêcina (pomoc w odrabianiu lekcji,
przygotowywanie przedstawieñ dla grup przedszkolnych), opiekê nad grobami zmar³ych dyrektorów I LO
i piêcioma grobami kombatantów (odpow. p. Aniela
Brzezicka) oraz wspó³pracê z Domem Kombatanta (odpow. p. Urszula Wêgrzynek). Wspó³praca z fundacj¹
Mam marzenie (odpow. pp. U.Wêgrzynek i A. Brzezicka) polega³a na zbiórce pieniêdzy na op³acenie tygodnia rehabilitacji w skafandrze kosmicznym dla 3letniej chorej dziewczynki, a tak¿e na zakup laptopa
dla chorego na bia³aczkê 17-letniego ch³opca. Uczniowie pisali równie¿ kartki z pozdrowieniami dla chorych
dzieci, chc¹cych otrzymywaæ listy-kartki z pozdrowieniami. W wietlicy rodowiskowej PodAnio³em przy
parafii pw. w. Andrzeja Boboli wolontariusze pod
opiek¹ pp. Agnieszki Kochan i Agnieszki Kubackiej
regularnie pomagaj¹ dzieciom w odrabianiu lekcji, organizuj¹ festyny (np. coroczny festyn osiedlowy przy
skwerze im. Janiny Szczerskiej: w roku 2014 zaanga¿owanych 8 nauczycieli i 40 uczniów wolontariuszy) oraz
pó³kolonie zimowe, zabawy i wyjcia 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, które s¹ nastêpnie przekazywane PCK, potrzebuj¹cym rodzinom b¹d wspó³pracuj¹cym ze szko³¹
organizacjom/instytucjom na cele charytatywne. Realizacja czêci zadañ wolontariackich odbywa siê równie¿ poprzez dzia³ania teatralne, jak choæby udzia³ m³odzie¿y w przygotowaniach do przedsiêwziêcia kulturalnego Kontrapunkt czy przygotowywanie przed-

stawieñ dla ma³ych pacjentów w hospicjum oraz dzieci, których ojcowie zostali osadzeni w areszcie (odpowi. pp. A. Brzezicka i Miros³awa Piaskowska-Majzel,
wspó³praca z Wydzia³em Pedagogiki Uniwersytetu
Szczeciñskiego).
We wszystkie dzia³ania wolontariackie, na równi z
uczniami, anga¿uj¹ siê wychowawcy. Wiele inicjatyw
dochodzi do skutku w³anie dziêki inspiracji samych
nauczycieli  takim przedsiewziêciem jest, ju¿ od kilku
lat, udzia³ uczniów I LO w Wampiriadzie - akcji honorowego oddawania krwi (opieka pp. B. Bynowskiego,
Wiolety Dydo, Anny Kondrackiej-Zieliñskiej, Jacka
Kwanego, Gabrieli Kulety). Uczniowie zara¿eni tym
pomys³em na pomaganie innym kontynuuj¹, ju¿ po
ukoñczeniu edukacji w I LO, prywatne donacje krwi.
Pisz¹c o wolontariacie, nie mo¿na pomin¹æ udzia³u
m³odzie¿y I LO w programie Skrzyd³a, realizowanym we wspó³pracy z CARITAS Polska (odpow. p.
B. Bynowski). Wybrane klasy co miesi¹c zbieraj¹ okrelone kwoty, przeznaczane na pomoc dla jednego dziecka, przypisanego klasie przez zarz¹d CARITAS, a zebrane rodki wydatkowane s¹ nastêpnie na zakup niezbêdnych temu dziecku dóbr materialnych b¹d lekarstw. W roku szkolnym 2014/2015 udzia³ w programie bierze siedem klas; co roku do programu przystêpuj¹ nowe, zdarzaj¹ siê tak¿e klasy opiekuj¹ce siê danym dzieckiem nieprzerwanie przez trzy lata swojej
edukacji w I LO.
Nasi m³odzi wolontariusze podejmuj¹ siê powy¿szych zadañ z ró¿nych powodów. Chc¹ pomagaæ i
uczyniæ co dobrego, po¿ytecznego. Potrzebuj¹ kontaktu z innymi ludmi, nawiazuj¹ dziêki swoim dzia³aniom nowe znajomoci, mog¹ siê równie¿ poczuæ potrzebnymi i zatrzymaæ w popiechu dnia codziennego. Ucz¹ siê tak¿e szacunku dla osób potrzebuj¹cych, chorych, starszych, uwra¿liwiaj¹ na potrzeby
innych  tych wszystkich, którym w dzisiejszych czasach ¿yje siê trudniej. Niektórzy m³odzi ludzie chc¹
po prostu odp³aciæ za dobro, które kiedy otrzymali
od kogo innego. S¹ i tacy, którzy anga¿uj¹ siê z
powodów wiatopogl¹dowych (wychowanie w
domu, pobudki religijne). Dziêki swoim dzia³aniom
uczniowie maj¹ równie¿ szansê zdobyæ nowe umiejêtnoci i dowiadczenia, które zaprocentuj¹ w ich
doros³ym ¿yciu. I dopóki dla uczniów znaczenie
najwiêksze odgrywaj¹ korzyci niematerialne: satysfakcja, poczucie sensu w³asnych dzia³añ, uznanie ze
strony innych, podwy¿szenie samooceny, jest nadzieja, ¿e pasja niesienia pomocy innym ludziom pozostanie trwa³¹ wartoci¹ procentujac¹ w dalszym
¿yciu naszych absolwentów.
Anna Kondracka-Zieliñska
 dyplomowany nauczyciel jêzyka polskiego
I LO, dr nauk humanistycznych
Anna Marsula
 wicedyrektor I LO, pedagog, filolog
jêzyka rosyjskiego

Szko³a Podstawowa Nr 56 w Szczecinie
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I ty mo¿esz zostaæ
wiêtym Miko³ajem

Po raz trzeci, rodzice dzieci uczêszczaj¹cych do
naszej szko³y, chêtnie anga¿uj¹ siê w akcjê, której celem jest pomoc uczniom z rodzin najubo¿szych. Wychowawcy wszystkich klas zg³aszaj¹
wybranych wychowanków do pedagoga, który
przydziela do ka¿dego dziecka rodziców z innej
klasy. Ka¿da klasa przygotowuje paczkê. Pedagog przekazuje wychowawcy informacjê, tylko o
wieku i p³ci dziecka, które zostanie obdarowane,
rodzice przeznaczaj¹ na to dowoln¹ kwotê i sami
decyduj¹, co dziecko dostanie. Dzieci, którym
przygotowuj¹ prezenty, s¹ w podobnym wieku,
jak ich w³asne pociechy, rodzice s¹ wiêc zorientowani, co mo¿e sprawiæ im radoæ. W ostatnim
tygodniu przed wiêtami paczki s¹ odbierane
przez rodziców i dzieci, którym zosta³y przeznaczone. Towarzyszy temu ogromne wzruszenie, ¿e
znaleli siê ludzie o wra¿liwych sercach i zaskoczenie, ¿e przygotowali tak bogate prezenty.
Paczka dla zwierzaczka
Ka¿dego roku przed okresem zimowym Samorz¹d
Uczniowski zwraca siê do dzieci klas 0-VI z prob¹
o podarowanie podopiecznym Schroniska dla bezdomnych zwierz¹t w Szczecinie potrzebnych rzeczy, dziêki którym uda siê zabezpieczyæ je przed g³odem, mrozem oraz polepszyæ ich los.
Zbiórka trwa przez ca³y listopad. Uczniowie przynosz¹ karmê dla piesków i kotków: kocyki, pos³ania,
legowiska, smycze, obro¿e, kagañce, szczotki do czesania i rodki pielêgnacyjne, miseczki oraz zabawki.
Dzieci w³¹czaj¹c siê w akcjê okazuj¹ wielk¹ wra¿liwoæ. Ofiarowane dary pomagaj¹ przetrwaæ zwierz¹tkom zimê.
Góra Srebra
Uczniowie przez miesi¹c zbierali pieni¹dze do klasowych skarbonek, by³y to monety o nomina³ach 10, 20,
50 gr i wiêkszych. Celem akcji, która w tym roku przybra³a w naszej szkole formê konkursów: Najwiêkszy
zbieracz srebra i Naj³adniejsza puszka by³a aktywizacja dzieci oraz uwra¿liwienie na potrzeby drugiego
cz³owieka. W obydwu konkursach wy³oniono I, II, III
miejsce. Zwyciêzcy zostali nagrodzeni pami¹tkowym
dyplomem i cukierkami. W konkursie na Najwiêkszego zbieracza srebra zwyciê¿y³y klasy, które uzbiera³y
kwotê powy¿ej 100 z³. Wspólnie zebralimy 627,13 z³.
W konkursie na Naj³adniejsz¹ puszkê jury bra³o pod
uwagê: pomys³owoæ, oryginalnoæ i estetykê wykonania. Puszki z pieniêdzmi zosta³y przeliczone i przekazane do Zarz¹du PCK w Szczecinie na doran¹ pomoc
dla osób najbardziej potrzebuj¹cych.
Ewa Bukowska
 nauczycielka SP Nr 56
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Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 9

Wolontariat
w naszej szkole

W Szkolnym Klubie Wolontariusza VIII Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 9 w Szczecinie ju¿ od od wielu lat promujemy wród spo³ecznoci szkolnej i lokalnej dzia³ania
na rzecz potrzebuj¹cych, wspó³pracuj¹c z organizacjami dzia³aj¹cymi prospo³ecznie, m.in. z Centrum Wolontariatu  Stowarzyszeniem Polites, Caritasem,
Towarzystwem Opieki nad Zwierzêtami, Hospicjum
w. Jana Ewangelisty w Szczecinie, Szpitalem Dzieciêcym przy ul. w. Wojciecha, wietlic¹ rodowiskow¹ Serduszka, parafi¹ NSPJ w Szczecinie.
Ka¿dego roku podejmujemy nowe zadania i bierzemy
udzia³ m.in. w akcjach charytatywnych: Szlachetna
Paczka, wi¹teczna Paczka, Paczka dla zwierzaczka, Iskierka Radoci, Góra Grosza, Pola Nadziei,
Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy, festynach z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu, Poczytaj mi Przyjacielu,
Grill dla Seniorów, akcji Fundacji na rzecz Osób Niepe³nosprawnych: Szko³o pomó¿ i ty, zbiórkach nakrêtek na sprzêt rehabilitacyjny, zbiórce makulatury: Studnia dla Sudanu, kwecie na Cmentarzu Centralnym na
rzecz Hospicjum Dzieciêcego w Szczecinie.
Oprócz wolontariatu akcyjnego uczniowie podejmuj¹ tak¿e wolontariat indywidualny w Hospicjum
w. Jana Ewangelisty w Szczecinie i w akcjach Stowarzyszenia Polites, np. Pierwsza pomoc w lekcjach oraz zajmuj¹ siê pomoc¹ kole¿eñsk¹ w szkole, m. in. licealici pomagaj¹ gimnazjalistom.
Stowarzyszenie Polites wspiera naszych wolontariuszy organizuj¹c dla nich warsztaty: Dlaczego
warto zostaæ wolontariuszem i Wolontariat w
pierwszych krokach. Wolontariusze brali tak¿e
udzia³ w forum wolontariatu Szkolnych Klubów Wolontariusza: Wolontariat zmienia  £¹czymy pokolenia, zorganizowanym przez m.in. Caritas.

Kilka lat temu Szkolny Klub Wolontariusza VIII LO
bra³ udzia³ w projekcie Stowarzyszenia Polites: Jestem, wiêc zmieniam, który zakoñczy³ siê zorganizowaniem Dnia Sportu z okazji Dnia Dziecka w Szkole
Podstawowej Nr 5 oraz wspóln¹ publikacj¹. Za swoj¹
aktywn¹ dzia³alnoæ SKW VIII LO zosta³ wyró¿niony
przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie.
Ostatnio, w listopadzie bie¿¹cego roku, zorganizowalimy akcjê: Nie b¹d dziki, przynie s³oiki, w
której wspierane s¹ dzia³ania Caritasu na rzecz ludzi bezdomnych. Zim¹ w tych s³oikach osoby, które
znalaz³y siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, otrzymaj¹
ciep³y posi³ek. W okresie przedwi¹tecznym wraz z
ca³¹ spo³ecznoci¹ szkoln¹ przygotowujemy kiermasze wi¹teczne oraz tzw. wi¹teczne Paczki dla
najbardziej potrzebuj¹cych rodzin z naszej szko³y.
Idea wspó³dzia³ania, wspierania i wspó³odczuwania nie jest obca m³odzie¿y ucz¹cej siê w naszej szkole. Uczniowie maj¹ szansê realizowaæ tutaj swoje
potrzeby spo³eczne, nauczyæ siê empatii, zaanga¿owania, bezinteresownej i chêtnej pomocy. Wolontariat wychowuje i uczy wra¿liwoci na drugiego
cz³owieka, pomaga wyjæ z w³asnego egoizmu, rozwija i pomna¿a umiejêtnoci spo³eczne.
Bardzo mi³o jest zobaczyæ umiech na twarzach
dzieci i mieæ wiadomoæ, ¿e ma siê jaki udzia³ w
tym, ¿e ten umiech powsta³ (wolontariuszka 
Aleksandra Kapinos).
Aneta Kruczyñska
 opiekunka SKW VIII LO w Szczecinie

Publiczne Przedszkole Spo³eczne Nr 21

Serdeczna
Chatka Puchatka
Witam serdecznie! Piszê do Was w imieniu ca³ej
gromadki puchatka, czyli dzieci, pracowników i rodziców z Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 21
Chatka Puchatka. Podobnie jak bohaterowie
ksi¹¿ki, od której nasze przedszkole wziê³o nazwê,
czujemy siê mocno zwi¹zani z natur¹ i lubimy pomagaæ innym. Dlatego te¿ w naszej placówce dziej¹
siê ro¿ne ciekawe rzeczy, te cykliczne, zaplanowane oraz te spontaniczne, które poruszaj¹ nasze
serca i umys³y na tyle, ¿e natychmiast wpadamy
w wir dzia³añ, które zawsze przynosz¹ wspania³e
rezultaty. Tak¹ sta³¹ nasz¹ dzia³¹lnoci¹ jest zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierz¹t
pozostaj¹cych pod opiek¹ Towarzystwa Opieki
nad Zwierzêtami oraz Schroniska dla Bezdomnych
Zwierz¹t w Szczecinie. Do akcji do³¹czamy siê w
okolicach wi¹t Bo¿ego Narodzenia, kiedy to rusza akcja Paczka dla zwierzaczka, ale tak¿e w
czerwcu. Wówczas organizujemy loteriê w trakcie Festynu Rodzinnego, podczas której nasi darczyñcy mog¹ wylosowaæ drobne upominki, bêd¹ce form¹ podziêkowania za w³¹czenie siê w akcjê i otwarte serce. Od lat z powodzeniem organizujemy tak¿e zbiórkê plastikowych nakrêtek dla
zwierz¹t bezdomnych z gminy Goleniów. Akcja
pod nazw¹ Zakrêcona akcja prowadzona jest
we wspó³pracy z Bibliotek¹ Publiczn¹ w Goleniowe. Jak dot¹d za pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y
nakrêtek uda³o siê wybudowaæ porz¹dne, ocieplone budy dla wszystkich podopiecznych przytuliska, zadrzewiæ teren wokó³, tak aby zwierzêta
zyska³y koj¹cy latem cieñ, a obecnie na terenie Goleniowa i okolic stawia siê ocieplane, trwa³e domki
dla kotów, które czasem s¹ jedyn¹ ostoj¹ dziko ¿yj¹cych populacji tych zwierz¹t. Nowoci¹, bo dopiero od zesz³ego roku, jest wspó³praca z Orodkiem
Rehabilitacji Dzikich Zwierz¹t Lupar w Wielgowie. Polega ona na dostarczaniu karmy dla podopiecznych azylu. Wspó³praca przynosi dodatkow¹
korzyæ dla naszych przedszkolaków. Jako wolontariusz tego orodka mam pod opiek¹ kilka dzikich
zwierz¹t, które przy okazji wizyt kontrolnych u weterynarza by³y goæmi w naszej placówce w ramach
cyklu Oko w oko z natur¹. Poza tym na tablicy w
holu przedszkola pojawiaj¹ siê informacje na temat
akcji prowadzonych na rzecz potrzebuj¹cych zwierz¹t i ludzi. Nie chodzi wy³¹cznie o wsparcie finan-
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sowe, o to u nas ciê¿ko, gdy¿ wielu z naszych rodziców zmaga siê z trudn¹ sytuacj¹ bytow¹. Zachêcamy do zainteresowania siê proponowanym
tematem, podpisania petycjii, dzielenia siê zdobytymi informacjami i wiedz¹ z innymi. Jestemy ma³¹
spo³ecznoci¹, nasze przedszkole liczy zaledwie
czterdziecioro dzieci, ale gdy dzia³amy razem, to
mo¿emy wiele. W grudniu zesz³ego roku pracownicy naszej placówki w³¹czyli siê w akcjê pomocy
dzieciom z domów dziecka. £¹cznie spe³nilimy
gwiazdkowe marzenia ponad dwudziestki dzieci.
Co jest kluczem do tego ¿eby pomagaæ innym?
Przede wszystkim trzeba mieæ chêæ, oprócz siebie
zauwa¿aæ wokó³ tak¿e innych i nie zapominaæ, ¿e
pomoc to nie tylko darowizny pieniê¿ne, ale tak¿e
dobre s³owo, rozmowa, podarowanie czego, co
nam wydaje siê zbêdne a dla innych stanowiæ bêdzie prawdziwy skarb. Jak zachêciæ innych do takich dzia³añ? Po prostu pokazaæ, ze czasem wystarczy naprawdê niewiele,a efekty s¹ spektakularne. Có¿ za trudnoæ zebraæ kilka nakrêtek zamiast je wyrzucaæ, niby nic, a efekt namacalny i jak
najbardziej realny. podpisanie petycji to zaledwie
3, 4 minuty, a mo¿e to zmieniæ czyje ¿ycie, a nawet
je uratowaæ. Bardzo du¿o osób przyznaje, ¿e nie
mia³o pojêcia o pewnych sprawach dopóki o nich
nie przeczyta³o w naszej gazetce. Niewiedza potrafi zabijaæ równie skutecznie jak broñ palna, wiêc
nie mo¿na nie doceniaæ dzia³alnoci informacyjnej
jako elementu kszta³towania postaw proekologicznych i prospop³ecznych. Przeciêtny obywatel pomaga chêtnie wówczas, gdy zostanie dobrze poinformowany po, ma zaufanie do danej akcji i mo¿e
przekonaæ siê o jej skutkach. Wówczas wie, ¿e jego
dzia³anie nie posz³o na marne i chêtniej w³¹cza siê
w podobne akcje za ka¿dym razem, kiedy o nich
us³yszy. Dowodem na tê tezê, jest kilkuletni sukces prowadzonych przez nas akcji i to, ¿e nadal
w³¹czaj¹ siê w nie tak¿e absolwenci naszego przedszkola. Przygotowuj¹c ka¿d¹ akcjê nale¿y zwracaæ
uwagê na to do kogo jest ona kierowana, np. nie
bêdziemy proponowaæ zbiórki pieniêdzy w rodowisku ludzi, którzy sami ledwo wi¹¿¹ koniec z koñcem. Jeli tylko wczujemy siê w drugiego cz³owieka, zawsze znajdziemy sposób, ¿eby go zaktywizowaæ i sprawiæ, ¿eby nawet ten, który sam na co
dzieñ potrzebuje pomocy sta³ siê tej pomocy
dawc¹, a przez to poczu³ siê wartociowsz¹ osob¹,
zwalczy³ sw¹ bezsilnoæ. Pomagaæ mo¿na wiêc na
wiele sposobów i nie tylko od wiêta. Pamiêtajmy
o tym, a wiat stanie siê piêkniejszy.
Anna Topa
 nauczycielka w PPS NR 21 w Szczecinie
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M³odzie¿owy Orodek Socjoterapii Nr 2
w Szczecinie

Wiêcej szczêcia
jest w dawaniu

Zrodzilimy siê dla pomocy wzajemnej, te s³owa
Marka Aureliusza s¹ dla nas drogowskazem w jednej z
form pracy z wychowankami M³odzie¿owego Orodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, której g³ównym celem jest zachêcanie ich do anga¿owania siê w wolontariat na rzecz ludzi i zwierz¹t.
Nasza placówka od kilku lat prê¿nie wspó³pracuje z:
* Domem Pomocy Spo³ecznej DOM KOMBATANTA im. gen. Mieczys³awa Boruty-Spiechowicza; *
Hospicjum w. Jana Ewangelisty; * Towarzystwem
Opieki nad Zwierzêtami oraz * Klubem Gaja.
Praca na rzecz Domu Kombatanta opiera siê przede
wszystkim na cyklicznych spotkaniach z jego mieszkañcami, które maj¹ istotne znaczenie dla obu stron.
Organizujemy i uczestniczymy w imprezach z okazji
Andrzejek, wiatowego Dnia Alzheimera, Karnawa³u
czy Dnia Babci i Dziadka. Przede wszystkim jednak
cotygodniowe wizyty niedzielne oraz odwiedziny w
tygodniu polegaj¹ na: pomocy osobom starszym przy
ich codziennych czynnociach, spacerach, czytaniu
ksi¹¿ek, grze w karty czy rozmowach. Wspólne spotkania nierzadko sk³aniaj¹ mieszkañców Domu Opieki
do powrotu do czasów m³odoci i wspominania swojej rodziny. Relacje, które nawi¹zuj¹ siê miêdzy nasz¹
m³odzie¿¹ a podopiecznymi Domu Kombatanta, czêsto serdeczne i bliskie, sprawiaj¹, ¿e czekaj¹ oni na
tych m³odych ludzi z utêsknieniem, z poczuciem, ¿e ich
obecnoæ daje im namiastkê w³asnego domu rodzinnego. Nasi wychowankowie, to osoby niedostosowane spo³ecznie, czêsto skrzywdzone przez najbli¿szych, dla których wolontariat ma aspekt wychowawczy i emocjonalny. Praca w Domu Opieki daje im poczucie bycia potrzebnymi, poczucie szacunku za ich
zaanga¿owanie, przywraca wiarê w umiejêtnoæ nawi¹zywania prawid³owych relacji miêdzyludzkich. M³odzie¿ odbudowuj¹c poczucie w³asnej wartoci, uczy
siê cierpliwoci, empatii i wyrozumia³oci wobec niepe³nosprawnoci i samotnoci mieszkañców Domu
Kombatanta. W grudniu, w zwi¹zku z nadchodz¹cymi
wiêtami Bo¿ego Narodzenia, nasi wychowankowie
spêdzaj¹ wiêcej czasu w Domu Opieki, uczestnicz¹c w
przygotowaniach do Wigilii i uroczystego powitania
Nowego Roku. Ten wspólnie spêdzony czas ma podwójne znaczenie  z jednej strony, pomoc ludziom
starszym, samotnym, czêsto opuszczonym przez najbli¿szych, a z drugiej  poczucie, ¿e taki czas, jak wiêta Bo¿ego Narodzenia, mo¿e byæ czasem radoci i szczêcia; czasem wzruszeñ i poczucia ¿e to, co dajemy innym, wraca do nas ze zdwojon¹ moc¹.
Praca w Hospicjum w. Jana Ewangelisty ma podobny charakter, jak ta w Domu Kombatanta, choæ ze
wzglêdu na fakt towarzyszenia osobom nieuleczalnie

chorym, wi¹¿e siê dla naszych podopiecznych z uczeniem siê obcowania ze mierci¹ i radzenia sobie z poczuciem ¿alu po odejciu kogo bliskiego. Wolontariat ma tu dwojaki charakter, s¹ wychowankowie, którzy systematycznie spotykaj¹ siê z osobami przebywaj¹cymi w hospicjum ale s¹ równie¿ tacy, którzy pomagaj¹ wykonuj¹c czynnoci gospodarczo- porz¹dkowe w domu /jak okrelamy hospicjum/ lub kwestuj¹c /akcja Pola Nadziei/ przekonuj¹c mieszkañców
Szczecina, ¿e warto oddaæ 1 proc. podatku w³anie dla
hospicjum. Dla osób, które nigdy nie mia³y stycznoci
z prac¹ w hospicjum, mo¿e wydawaæ siê ono miejscem
smutnym i przygnêbiaj¹cym. Nic bardziej mylnego. My,
którzy jestemy w nim systematycznie, postrzegamy
je jako miejsce pe³ne ¿ycia, umiechu i ciep³a. Miejsce,
w którym wa¿na jest ka¿da chwila, ka¿dy czu³y gest,
uwaga powiêcona drugiemu cz³owiekowi i troska o
to, by czu³ siê dobrze. Zdarza siê, ¿e wychowankowie,
którzy decyduj¹ siê na pracê w hospicjum, s¹ pe³ni
obaw i niepewnoci, szybko jednak przekonuj¹ siê, ¿e
ich wolontariat jest wa¿ny i bardzo potrzebny. Pomagaj¹c innym nasi podopieczni poznaj¹ siebie nawzajem i ucz¹ siê od siebie /bardziej dowiadczeni wolontariusze wprowadzaj¹ tych, którzy przychodz¹ do hospicjum po raz pierwszy/. Praca na rzecz chorych uczy
mylenia, przygotowuje do odpowiedzialnego ¿ycia,
pomaga zrozumieæ otaczaj¹cy wiat. Wiêzi, jakie ³¹cz¹
wolontariuszy z pacjentami czêsto prowokuj¹ ich do
podejmowania spontanicznych akcji, takich jak przygotowanie imienin b¹d urodzin, napisania piosenki
b¹d wiersza. Sta³a obecnoæ, towarzyszenie chorym,
dekorowanie domu np. na wiêta Bo¿ego Narodzenia,
wykonanie palemek na Niedzielê Palmow¹ czy wieñca
adwentowego, to wszystko tworzy niezwyk³¹ atmosferê i sprawia, ¿e Ci, którzy ju¿ odeszli pozostaj¹ w
sercach wychowanków i motywuj¹ do jeszcze lepszej
pracy i bezinteresownego ofiarowania swojego czasu
innym.
W orodku systematycznie przeprowadzana jest
akcja Paczka dla Zwierzaczka, która ma na celu zgromadzenie ¿ywnoci, pieniêdzy, kocy i innych, niezbêdnych rzeczy. S¹ one przekazywane do Schroniska dla
Zwierz¹t 6 grudnia w ramach pomocy miko³ajkowej.
Ponadto zbieramy makulaturê w ramach akcji Zbieraj
makulaturê ratuj konie, prowadzonej od wielu lat przez
Klub Gaja. Zebrana makulatura jest przez nas sprzedawana a pieni¹dze w ten sposób pozyskane klub przeznacza na interwencje, leczenie, pomoc i ratowanie koni.
Dzia³ania nasze przyczyniaj¹ siê tak¿e do ochrony rodowiska i dbania o najbli¿sze otoczenie. Popularnoæ
akcji rozszerza siê, poniewa¿ wychowankowie mieszkaj¹cy poza Szczecinem rozpropagowuj¹ j¹ wród
swoich s¹siadów.
Zaszczepianie postawy wzajemnej pomocy na sta³e
wpisa³o siê w pracê wychowawcz¹ w naszej placówce. Aktywizowanie naszej m³odzie¿y przynosi rezultaty dla placówki, dla osób, które otaczamy opiek¹ ale
przede wszystkim dla samych wychowanków, którzy
zmieniaj¹ siê na lepsze.
Wioleta Herman, Edyta Beker

Przedszkole Publiczne Nr 49
Zaczarowany O³ówek

Szyjemy Misie
dla Dzieci

(pacjentów Kliniki Hematologii i Onkologii
Dzieciêcej w. Miko³aja w Szczecinie)
W tym roku dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
dzieci i rodziców z Przedszkola Publicznego Nr 49
Zaczarowany O³ówek w Szczecinie wziêlimy
udzia³ w akcji charytatywnej pod has³em Wczoraj,
jutro, dzi, potrzebny jest pluszowy mi organizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu
Szczeciñskiego we wspó³pracy ze szko³ami i przedszkolami. Zaczê³o siê od pomys³u w³asnorêcznego
szycia pluszowych i ga³gankowych misiów na
uczczenie wiatowego Dnia Pluszowego Misia.
Oczywicie do takiego pomys³u trzeba by³o zaanga¿owaæ dzieci i rodziców. Na dwa tygodnie przed
wiatowym Dniem Pluszowego Misia przygotowa³am profesjonalne wzory wykrojów krawieckich misia i z kole¿ankami nauczycielkami zachêci³ymy
ka¿d¹ rodzinê indywidualnie do szycia. Wszyscy
mieli przed sob¹ dwa d³ugie weekendy by swoje
domy zamieniæ w pracownie krawieckie i wspólnie
szyæ. W tak wielkim nat³oku rzeczy takich samych,
produkowanych maszynowo, wielu z nas chcia³by
mieæ oryginalnego, jedynego na wiecie, w³asnorêcznie wykonanego misia.
Nastêpnego dnia dotar³ do przedszkola list z
prob¹ o wsparcie akcji Wczoraj, jutro, dzi potrzebny jest pluszowy mi realizowanego przez
Szczeciñski Uniwersytet. Celem przedsiêwziêcia jest
pozyskanie rodków materialnych oraz zabawek,
ksi¹¿ek, gier dla pacjentów z Kliniki Hematologii i
Onkologii Dzieciêcej w Szczecinie i dla podopiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Nauczycielkom spodoba³ siê pomys³ wsparcia
akcji. Pytanym rodzicom tak¿e. Trzeba by³o tylko, a
czêsto a¿ przekonaæ dzieci, ¿eby chcia³y oddaæ
swoje misie na zawsze. Kszta³towanie postawy altruistycznej sta³o siê dodatkowym celem akcji. To
trudne, by dziecko chcia³o (a w przysz³oci umia³o)
oddaæ to co dla niego bardzo cenne (wspólnie wykonany z rodzicami, dziadkami mi!) innemu dziecku i cieszy³o siê razem z obdarowanym. Wielu dzieciom siê to uda³o, inne szy³y dwie zabawki  jedn¹
dla siebie drug¹ na prezent. Przedszkole ka¿dego
dnia by³o bogatsze o kolejne piêkne misie. Ka¿dy
mi mia³ przyczepiony bilecik ze swoim imieniem
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nadanym przez projektanta i wspó³wykonawcê- czyli
dziecko. By³a tam tak¿e informacja co mi lubi robiæ
np s³uchaæ piosenek, wierszyków itp.  po to by
dziecko które otrzyma³o misia od razu wiedzia³o co
misio lubi najbardziej.
Zadzwoni³am tez do Pani Marzenny Górskiej (prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Bia³aczkê i Inne Choroby Nowotworowe przy Klinice
Hematologii i Onkologii Dzieciêcej w Szpitalu na Unii
Lubelskiej Szczecinie), gdy¿ chcielimy aby nasze
misie trafi³y bezporednio do dzieci. Zainspirowa³a
mnie wypowiedz pani Marzenny:  Chodzi o to, by
ka¿de dziecko z w. Miko³aja nie tylko w grudniu, ale
ka¿dego dnia dostawa³o promyczek nadziei ¿e bêdzie
dobrze, ¿e bêdzie lepiej, ¿e choroba siê skoñczy i ¿e
wyjdzie ze szpitala by wywo³aæ na twarzach dzieci

umiech. I tu kolejna niespodzianka! Pani Marzennie bardzo spodoba³a siê inicjatywa uszytych Misi.
Zaprosi³a nas do szpitala w. Miko³aja na Uniê Lubelsk¹. W czwartek 4.04.2014 r. do Szpitala pojechali:
Zosia T. i Damian D. z przedszkolnej grupy najstarszych Maków, ich nauczycielka pani Magdalena S.
(czyli ja:) i 36 Misiów. Grupie przewodzi³a Pani dyrektor Aldona R. W szpitalu wszystkich przyj¹³ i zaopiekowa³ siê wspania³y lekarz  dusza cz³owiek  dr Sebastian Wo¿niak. Zosia i Damian rozdali wszystkie
misie!!! Prezenty bardzo podoba³y siê ma³ym pacjentom, ich rodzicom, lekarzom i pielêgniarkom. Po
powrocie do przedszkola zawiesilimy fotorelacjê w
holu przedszkolnym. Dzieci  twórcy misiów  dosta³y dyplomy i ma³e podarunki jako podziêkowanie
za ich dobre serca. Wszyscy zgodnie pojêli decyzje
 W przysz³ym roku znów szyjemy misie! Zapytacie jak dosz³o do sukcesu. Zawsze jest to splot pasji,
dobrej woli, zaanga¿owania, dba³oci o szczegó³y i
nie ukrywajmy finansów wielu osób bior¹cych udzia³
w przedsiêwziêciu. Dlatego wszystkim bardzo za
wspóln¹ pracê i zabawê dziêkujê. Do przysz³ego roku!
Magdalena Siewier
 nauczyciel w PP 49
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PSM I st. im. Tadeusza Szeligowskiego

M³odzi muzycy
dla Sandry

Marzê, aby w przysz³oci iæ na studia muzyczne, osi¹gn¹æ sukces i wiem, ¿e nigdy nie
zrezygnujê z drogi muzycznej, bo w³anie muzyka pozwala mi zapomnieæ o tym, ¿e jestem niedoskona³a. Wiem te¿, ¿e muzyka z zami³owania pozwoli mi byæ na zawsze szczêliw¹ ........
AKCJA DLA SANDRY to akcja charytatywna,
by wesprzeæ Sandrê Chor¹¿y, absolwentkê Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, uczennicê niewidom¹ z innymi sprzê¿eniami chorobowymi, które w ostatnim czasie nasili³y siê.
Sandra jest dzieckiem o bogatej osobowoci,
uzdolnionym artystycznie, kszta³c¹cym siê wokalnie z du¿ymi sukcesami. Ma 15 lat, bardzo pragnê³a uczyæ siê w redniej szkole muzycznej, ale z
powodu nasilaj¹cych siê problemów zdrowotnych, musia³a przerwaæ naukê. Pragnie jednak
nadal kontynuowaæ piew, który jest jej pasj¹ i
dziêki któremu ma energiê do ¿ycia. Akcja polega³a na organizacji 3 koncertów charytatywnych,
po³¹czonych ze zbiórk¹ publiczn¹, organizowanych wraz z Pañstwow¹ Szko³¹ Muzyczn¹ I stopnia im. T. Szeligowskiego w Szczecinie oraz Fundacj¹ Dzieciom Zd¹¿yæ z pomoc¹ w Warszawie,
gdzie Sandra jest zarejestrowana. Zebrane podczas kwesty pieni¹dze do puszek zosta³y przeznaczone na leczenie i rehabilitacjê dla Sandry
Sandra pomimo przeciwnoci losu i wielu chorób odnosi wokalne sukcesy m.in. jest finalistk¹
III miejsca Zaczarowanej Piosenki Fundacji
Anny Dymnej Mimo wszystko w 2013 r. Jest
tak¿e stypendystk¹ : Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego Janko Muzykant 2013
i 2014, Fundacji Anny Dymnej Mimo wszystko  2012, Fundacji Jolanty Kwaniewskiej Porozumienie bez barier  2011.
M³odzi muzycy dali 3 koncerty w padzierniku.
Wp³at mo¿na by³o dokonaæ tak¿e bezporednio
na konto Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ z pomoc¹.
Zebralimy ³¹czn¹ kwotê 2308,41 z³. Pieni¹dze
te pozwol¹ Sandrze na dalsze leczenie i intensywn¹ rehabilitacjê, której bardzo potrzebuje, by
powróciæ do pe³ni si³.

Otwarte koncerty i akcja pomocy dla Sandry
przynios³y wymierny skutek nie tylko finansowy, ale wzbogaci³y ofertê artystyczn¹ miasta.
Mieszkañcy mogli pos³uchaæ wartociowych
wykonañ ró¿norodnej muzyki instrumentalnej,
oceniali walory artystyczne, porównali wykonawstwo pocz¹tkuj¹cych uczniów z dojrza³ymi i
ukszta³towanymi muzykami. Oprócz doznañ s³uchowych przy okazji mo¿na by³o zwiedziæ ciekawe obiekty miasta - Ksi¹¿nicê Pomorsk¹, Trafostacjê Sztuki (jako nowy obiekt kultury), Muzeum Narodowe Oddzia³ Historii Miasta z wystaw¹ historyczn¹ o naszym miecie.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy
uczestniczyli w koncertach charytatywnych z
cyklu Gramy dla Sandry w gocinnych instytucjach kultury miasta.
Szczególne podziêkowania kierujemy do
wszystkich wykonawców, opiekunów, rodziców
i nauczycieli. Dziêki zaanga¿owaniu i pomocy,
repertuar koncertów by³ ciekawy i bogaty instrumentalnie, a udzia³ uczniów, studentów i dojrza³ych muzyków jednoczenie, podkrela³ jednoæ
muzycznego rodowiska. Dziêkujemy tak¿e publicznoci i wszystkim, którzy wsparli finansowo nasz¹ akcjê.

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Festiwal Piosenki
Bo¿onarodzeniowej
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Miko³aj
zawita³
w
Pa³acu
M³odzie¿y
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

