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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.
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Gwarantujemy pomoc techniczn¹
przy obs³udze.
Warunki wynajmu i terminy rezerwacji  w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61
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Przedszkole Publiczne Nr 9

S³oneczny
przedszkolak

Wiek przedszkolny ma zasadnicze znaczenie w
kszta³towaniu nawyków i sposobów zachowania
dzieci, jest podstaw¹ ich przysz³ego ¿ycia. Zdrowe
nawyki oraz zachowania prozdrowotne powinny
byæ wiêc kszta³towane od najm³odszych lat, kiedy
przyswajane przez dziecko postawy maj¹ najbardziej
trwa³y charakter. Styl i jakoæ ¿ycia dziecka zale¿y
od stylu ¿ycia jego rodziny oraz od rodowiska, w
którym przebywa, z którego czerpie wzorce. Poza
rodzin¹, to w³anie przedszkole jest miêdzy innymi
tym miejscem, którego nadrzêdnym celem jest szeroko rozumiana edukacja prozdrowotna.
Przedszkole Publiczne Nr 9 S³oneczna Dziewi¹tka w Szczecinie jest placówk¹, w której od lat g³ównym celem jest propagowanie wród dzieci, ich rodzin oraz pracowników aktywnej postawy wobec
zdrowia w³asnego i innych. Realizowany od 2003
roku autorski program zdrowotny "S³oneczny przedszkolak" zainicjowa³ przyst¹pienie przedszkola do
Wojewódzkiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie.
Program Promocji Zdrowia realizowany w latach 2007-2010 zakoñczy³ siê uzyskaniem Certyfikatu Zachodniopomorskiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych
Zdrowie na lata 2011-2016. Wyniki naszej pracy pretenduj¹ nas do ubiegania siê o prolongatê certyfikatu na kolejne lata.

PROPAGUJEMY
ZDROWE OD¯YWIANIE

W naszym przedszkolu posi³ki przygotowywane
s¹ zgodnie z zasadami racjonalnego ¿ywienia dzieci
w wieku przedszkolnym. Dzieci maj¹ mo¿liwoæ picia
wody lub innych napojów pomiêdzy posi³kami. Rodzice informowani s¹ o ca³odziennym zestawie posi³ków. Jad³ospis zamieszczony w dostêpnym miejscu:
tablica informacyjna i strona internetowa przedszkola, daj¹ rodzicom mo¿liwoæ uzupe³nienia menu w
domu. Dla dzieci, które borykaj¹ sie z nietolerancja
pokarmow¹, w przedszkolnej kuchni przygotowuje
siê specjalne diety, zgodnie z zaleceniem lekarza np.
bezglutenowa, bezmleczna, ubogocukrowa.
Rozwijanie zdolnoci i wiedzy kulinarnej dzieci
zgodnej z zasadami racjonalnego ¿ywienia 
zajêcia praktyczne
Zasady racjonalnego od¿ywiania dzieci przyswajaj¹ sobie poprzez zajêcia praktyczne wykonuj¹c sa-

modzielnie potrawy z ró¿norodnych warzyw i owoców. Ka¿da grupa popisuje siê zdolnociami kulinarnymi wykonuj¹c koktajle, soki, chipsy, szarlotki
i sa³atki owocowe i jarzynowe oraz inne potrawy.
Poniedzia³kowe niadania organizowane w formie
sto³u szwedzkiego, na którym goszcz¹ ró¿norodne smaki w postaci wêdlin, serów, past przy wieloci barw warzyw i owoców zachêcaj¹ dzieci do eksperymentowania i samodzielnego komponowania
posi³ku. W ramach obchodów Dni Skandynawskich rodzice ujawnili swoje talenty kulinarne i na
wyznaczony dzieñ przygotowali wspólnie z dzieæmi
zdrowe potrawy skandynawskie.
Motywacj¹ dzieci do dokonywania samodzielnych prozdrowotnych wyborów by³a III edycja konkursu Od ma³ego czytelnika do wielkiego pisarza.
Rodzice wspólnie z dzieæmi wymylili historyjkê,
bajkê lub opowiadanie (w formie ksi¹¿eczki), które
spisali, a dziecko osobicie zilustrowa³o. Tematyka
wiod¹ca zwi¹zana by³a ze zdrowym stylem ¿ycia,
zdrowym od¿ywianiem.
W ramach edukacji zdrowotnej we wszystkich grupach wiekowych omówiono zasady ¿ywienia zgodne z piramid¹ zdrowia. Zdobyt¹ wiedzê dzieci utrwali³y na plakatach edukacyjnych o tematyce prawid³owego od¿ywiania i aktywnoci fizycznej.
Jesienne festyny rodzinne
Tradycj¹ naszego przedszkola s¹ jesienne festyny rodzinne pod patronatem wybranego owocu lub
warzywa. Rodzice, nauczycielki wspólnie z dzieæmi
przygotowuj¹ ró¿norodne potrawy, które degustowane s¹ podczas wspólnej zabawy. Festyny pod
nazw¹: Jab³ko kolorowe, smaczne, zdrowe, Gruszka i przyjaciele, Na marchewki urodziny, Dzieñ
ziemniaka, wiêto truskawki zorganizowane w
ogrodzie przedszkolnym integruj¹ spo³ecznoæ
przedszkoln¹ przy zdrowym menu.
Projekty edukacyjne: Jedz zdrowo  ¿yj kolorowo, Znani sportowcy, W krainie witamin, Mali
kucharze, W królestwie zió³, których celem jest

propagowanie zdrowego od¿ywiania oraz budzenie
zainteresowania w³asnym zdrowiem.

ZACHÊCAMY
DO AKTYWNOCI FIZYCZNEJ

Priorytetem pracy naszej placówki od wielu lat
jest propagowanie zdrowego stylu ¿ycia w zakresie
sprawnoci fizycznej. W tym celu realizowane by³y
treci zwi¹zane z aktywnoci¹ fizyczn¹ w oparciu o
metodê projektu edukacyjnego pod nazw¹ Znani
sportowcy. Has³ami poszczególnych dni by³y:
 Nasze ulubione dyscypliny sportowe
 Chcê byæ sportowcem
 Chcê mieæ si³ê i ochotê uczyæ siê i radonie brykaæ
 Spotkanie z gwiazd¹ sportu  gociem specjalnym, gimnastyczk¹ pani¹ Mart¹ Pihan-Kulesz¹,
mistrzyni¹ Polski w wieloboju gimnastycznym
 Sport to bardzo wa¿na sprawa.
Najm³odsze grupy bra³y udzia³ w miêdzygrupowych zabawach ruchowych dostosowanych do
pory roku: jesieni¹ pod nazw¹ Maluchy na start,
wiosn¹ Idzie wiosna ciep³a i radosna. Dzieci mog³y wykazaæ siê zrêcznoci¹, zwinnoci¹, szybkoci¹. Zabawy ruchowe ucz¹ dzieci odpowiedniej koordynacji, ruchu, wyzwalaj¹ ich energiê oraz s¹
wietn¹ okazj¹ do integracji z rówienikami.
Imprezy sportowo-rekreacyjne
W czerwcu ka¿dego roku zapraszamy rodziców z
dzieæmi na festyny sportowe. Przedszkolaki pokonuj¹ konkurencje sportowe wspólnie z rodzicami.
Imprezie towarzyszy prezentacja ró¿norodnej aktywnoci ruchowej, miêdzy innymi pokazy gimnastyki
sportowej, tañca, aerobiku, sztuk walki, pi³ki no¿nej. Celem takiej imprezy jest propagowanie aktywnego spêdzania czasu wolnego.
Aktywnoæ ruchow¹ dzieci rozwijamy poprzez coroczne uczestnictwo w Miêdzyprzedszkolnej Spartakiadzie Sportowej miech i zabawa to fajna sprawa, która odbywa siê na stadionie lekkoatletycz-

nym im. Janusza Kusociñskiego w Szczecinie.
Wielk¹ przygod¹ sportow¹ dla dzieci z najstarszych
grup jest reprezentowanie przedszkola w Halowej
Olimpiadzie Przedszkolaków odbywaj¹cej siê od
dwóch lat w hali Azoty Arena w Szczecinie. Dzieci
rywalizowa³y w konkurencjach sportowych przy
dopingu spo³ecznoci przedszkolnej. Podczas I edycji olimpiady nasze przedszkole uhonorowane zosta³o pucharem Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszy doping publicznoci.
Sprawnoæ fizyczn¹ dzieci podnosimy aktywnym
wypoczynkiem na ³onie natury podczas wycieczek
do Puszczy Bukowej, ogrodu dendrologicznego w
Glinnej i Przelewicach, gospodarstw agroturystycznych w Smêtowicach, Marianowie, Tanowie, Brzózkach, Najderówki.
Programy, projekty, konkursy
Cele prozdrowotne osi¹gamy w oparciu o programy
projakociowe, projekty edukacyjne oraz konkursy.
 Program projakociowy Gimnastyka dla ma³ego
smyka  realizowano przez 3 lata. z dzieæmi zdolnymi i potrzebuj¹cymi wsparcia. Ogó³em programem
objêtych by³o 27 dzieci. Zajêcia odbywa³y siê raz w
tygodniu w sali gimnastycznej b¹d na powietrzu.
Podsumowaniem programu by³ udzia³ dzieci w I Kroku Gimnastycznym oraz Olimpiadzie Przedszkolaków.
 Program profilaktyczny Zdrowa nó¿ka realizowany we wspó³pracy ze Spondylusem, podczas którego dokonano przesiewowego badania stóp dzieci.
 Projekty edukacyjne Jedz zdrowo  ¿yj kolorowo oraz Znani sportowcy, które zakoñczy³y siê
uzyskaniem certyfikatu Przedszkole Przyjazne
¯ywieniu i Aktywnoci Fizycznej potwierdzaj¹cym
prowadzenie i rozwijanie dzia³añ na rzecz promocji
zasad zdrowego ¿ywienia i aktywnoci fizycznej w
ramach projektu Zachowaj Równowagê realizowanego przez Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia.
 Konkurs zorganizowany przez Fundacjê Pañstwo Obywatelskie - organizacja po¿ytku publicznego oraz Komitet Honorowy zakoñczony certyfikatem dla przedszkola Bezpieczne dziecko  bezpieczne przedszkole.
Wspó³praca ze rodowiskiem lokalnym
Wspó³praca ze rodowiskiem lokalnym integruje,
inspiruje oraz daje mo¿liwoæ realizacji zainteresowañ dzieci.
Wspó³praca ze Szko³¹ Podstawow¹ Nr 37 w
Szczecinie:
 Wyginam mia³o cia³o  pod takim has³em odby³o siê spotkanie integracyjne, w którym bra³y
udzia³ dwie grupy z naszego przedszkola oraz zaproszona szkolna grupa 0,
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 Zajêcia na lekcjach wf-u prezentuj¹ce ró¿ne
dyscypliny sportowe oraz w³¹czenie dzieci przedszkolnych do zabaw sportowych zorganizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego,
korzystanie z placu zabaw przy SP Nr 37 i si³owni
pod chmurk¹ umo¿liwiaj¹ce rozwijanie ró¿nych
form aktywnoci ruchowej.
Wspó³praca z Centrum Kszta³cenia Sportowego
w Szczecinie:
 Zajêcia na basenie pod kierunkiem instruktora
zorganizowane dla dzieci piêcioletnich w okresie ca³ego roku szkolnego,
 Wodne Mistrzostwa Przedszkolaków organizowane w formie miêdzyprzedszkolnej rywalizacji
prezentuj¹ce zdobyte umiejêtnoci p³ywackie.
Wspó³praca z Zespo³em Szkó³ Sportowych w
Szczecinie:
 I krok gimnastyczny to impreza sportowa prezentuj¹ca szczególne umiejêtnoci gimnastyki sportowej. Dzieci o takich predyspozycjach ruchowych
bior¹ udzia³ w rywalizacji rówieników w Zespole
Szkó³ Sportowych w Szczecinie,
 Ogl¹danie pokazu akrobacji gimnastycznej w wykonaniu zaproszonych uczniów z Zespo³u Szkó³
Sportowych w Szczecinie,
 Ogl¹danie pokazów gimnastycznych w wykonaniu uczniów podczas naszych festynów sportowych.

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Tematyka i zakres szkoleñ pracowników zosta³ ustalony po wnikliwym rozpoznaniu potrzeb i zainteresowañ wszystkich pracowników przedszkola.
 Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie Ruch
a rozwój dziecka; wspomaganie rozwoju dziecka
zgodnie z za³o¿eniami metody SI, systemy percepcyjno  motorycznego Kepharta.
 Warsztaty metodyczne dla rady pedagogicznej Tañcz¹ce stopy  æwiczymy zdrowo
na weso³o  tañce i zabawy kszta³tuj¹ce pra-

wid³ow¹ postawê i przeciwdzia³aj¹ce wadom
stóp u dzieci.
 Udzia³ rady pedagogicznej w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.
 Prezentacja multimedialna dla ca³ej kadry pedagogicznej nt. Prawid³owe od¿ywianie  zapoznanie z za³o¿eniami szwajcarsko  polskiego programu wspó³pracy i realizacji projektu KIK/34, a w nim
zadania Zapobieganie nadwadze i oty³oci oraz
chorobom przewlek³ym poprzez edukacjê spo³eczeñstwa w zakresie ¿ywienia i aktywnoci fizycznej.
 Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie Smacznie, zdrowo, kolorowo  prawid³owe ¿ywienie dzieci w przedszkolu oraz zasady organizacji zdrowych
przyjêæ dla dzieci.
 Wyjazdy szkoleniowo  integracyjne dla wszystkich pracowników promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia i
aktywny wypoczynek pod has³em: Niech ka¿dy siê
dowie, ¿e my promujemy zdrowie, Trzymamy formê  dbamy o zdrowie, Poszukiwanie skarbu.

EDUKACJA RODZICÓW

Nasze przedszkole prowadzi³o dzia³ania edukacyjne skierowane do rodziców na temat roli aktywnoci fizycznej w prawid³owym rozwoju dzieci. We
wszystkich grupach wiekowych odby³y siê pogadanki nt. Rola aktywnoci ruchowej w prawid³owym rozwoju dziecka z wykorzystaniem Piramidy
Aktywnoci fizycznej dzieci Odby³a siê tak¿e edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola, gdzie zosta³y zamieszczone teksty
nt. Wp³yw ruchu na rozwój dziecka. W ramach
zajêæ otwartych rodzice wraz z dzieæmi uczestniczyli
w zabawach ruchowych wed³ug metody Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki Sherborne. W holu przedszkola znajduje siê tablica edukacyjna dla rodziców o
tematyce prawid³owego ¿ywienia dzieci.
Ma³gorzata Mylicka
Jolanta Gudaczewska
 nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 9
w Szczecinie

Przedszkole Publiczne Nr 27

¯agielek
zdrowie ceni
Nasze Przedszkole Publiczne nr 27 ¯agielek
po³o¿one jest w Centrum Szczecina, przy Wa³ach
Chrobrego, tu¿ przy parku im. Stefana ¯eromskiego i Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie. Miejsca
te od lat ciesz¹ siê ciekaw¹ histori¹, a nade wszystko po³o¿one s¹ w miejscu pe³nym zieleni. Jak sama
nazwa wskazuje, przedszkole propaguje morski
charakter Szczecina i regionu.
To w³anie tutaj codziennie realizujemy zadania
ze wszystkich obszarów podstawy programowej, w
tym edukacji zdrowotnej, poniewa¿ s¹ one nieod³¹czn¹ czêci¹ ogólnego wychowania dziecka, zmierzaj¹cego do ukszta³towania wysokiego poziomu
kultury zdrowotnej. Edukacja zdrowotna jest niezmiernie wa¿na od wczesnego okresu ¿ycia dziecka. Powinna byæ ³¹cznikiem miêdzy wiedz¹ i dowiadczeniem dziecka wyniesionym z domu, a umiejêtnociami jakie powinno osi¹gn¹æ dziecko kiedy
wkroczy w doros³e ¿ycie. Priorytetem jest nieroz³¹czna wspó³praca przedszkola z rodzicami i najbli¿szym otoczeniem dziecka. Przedszkole jest tutaj najlepszym miejscem dla rozpoczêcia dzia³alnoci w
zakresie edukacji zdrowotnej.
Podejmujemy wiele dzia³añ prozdrowotnych wp³ywaj¹cych na;
* zdrowy styl ¿ycia,
* dba³oci o w³asne zdrowie,
* sprawnoæ fizyczn¹,
* zasady prawid³owego od¿ywania
* pokonywanie stresu
* bezpieczeñstwa dziecka
Szczêcie polega, przede wszystkim, w zdrowiu.
George William Curtis Codziennie wdra¿amy porann¹ gimnastykê przy
muzyce. Ruch le¿y w naturze dziecka, warunkuje

jego prawid³owy rozwój psychiczny i fizyczny oraz
jest podstawow¹ form¹ reagowania na otaczaj¹cy
wiat dwiêków. Ponadto du¿a ruchliwoæ dzieci,
rozwój i doskonalenie siê narz¹dów oddychania,
kr¹¿enia, wzrastaj¹ca si³a miêni i koci sprawiaj¹,
¿e zajêcia prowadzone z wykorzystaniem ruchu s¹
dla nich istotn¹ potrzeb¹. Poprzez ruch nasze dzieci
relaksuj¹ siê, zapominaj¹ o swoich troskach, odkrywaj¹ swoje zdolnoci twórcze i wra¿liwoæ na piêkno. Wspólna zabawa wp³ywa równie¿ na rozwój
w³aciwej postawy spo³ecznej  dzieci ucz¹ siê panowaæ nad swoim temperamentem, reaguj¹ na sygna³y i polecenia nauczyciela. W naszej pracy wykorzystujemy do tego wiele ciekawych metod, miêdzy innymi: metoda C. Orffa czy W. Scherborne.
Dziêki temu dzieci maj¹ wiadomoæ poczucia swojego cia³a i wspó³dzia³ania w grupie. Ulubion¹ przez
nasze dzieci form¹ zajêæ s¹ zabawy ruchowe ze piewem, które zawieraj¹ elementy swobody, rozwijaj¹
w³asn¹ aktywnoæ i s¹ dla nich przyjemnoci¹.
Podstaw¹ wszelkiego szczêcia jest zdrowie.
Leigh-Hunt
 W naszym przedszkolu kszta³tujemy postawy
prawid³owego dbania o higienê jamy ustnej, mycia
r¹k przed posi³kami, czystego i schludnego ubioru
adekwatnego do danej pory roku, a tak¿e estetycznej fryzury.
Poniewa¿ codzienna dba³oæ jamê ustn¹ jest niezmiernie wa¿na i trudna, pomagaæ ma nam w tym
w³¹czenie siê w realizacjê ogólnopolskiego programu Akademia Aquafresh, którego celem jest uczenie dzieci prawid³owego mycia zêbów, a tak¿e budowanie wiadomoci potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.
Wa¿na zasad¹ dba³oci o w³asne zdrowie jest
ochrona przed chorobami. Na naszych rekach przenoszone s¹ rotawirusy, norowirusy  tak bardzo popularne u dzieci. S¹ odpowiedzialne za biegunki,
zatrucia pokarmowe itp. Dlatego ka¿dy przedszkolak dobrze wie, ¿e prawid³owe mycie r¹k powinno
trwaæ przynajmniej pó³ minuty, pod bie¿¹ca wod¹ i z
udzia³em myd³a.
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W zdrowym ciele, zdrowy duch
 Decimus Junius Juvenalis
 W okresie przedszkolnym rozwój psychiczny dziecka jest bardzo cile po³¹czony z jego rozwojem ruchowym, a zaburzenia sfery ruchowej mog¹ powodowaæ zaburzenia w sferze poznawczej i emocjonalnej.
Dlatego k³adziemy ogromny nacisk na aktywnoæ ruchow¹. Mamy w swoim zapleczu salê gimnastyczn¹
oraz sprzêt sportowy wykorzystywany w codziennej
aktywnoci. Ponad to prowadzimy gimnastykê na
wie¿ym powietrzu . Do usprawniania miêni nóg s³u¿y dzieciom boisko Gryfu, a do innej aktywnoci;
karuzela, hutawki równowa¿nia Pi¹ty dzieñ tygodnia to gimnastyczne pi¹tki, w których dzieci chêtnie uczestnicz¹. Mo¿emy wtedy zaobserwowaæ etapy
przygotowywania siê do zajêæ kolejnoæ przebierania siê, sk³adania ubrañ i odk³adania na swoje miejsce.
Dla chêtnych dzieci z woli rodziców organizowane s¹
równie¿ zajêcia z pi³k¹, karate i taniec nowoczesny.
Kto ma zdrowie ma nadziejê,
a kto ma nadziejê, ma wszystko.
Arab. przys³owie
 Wiek przedszkolny to okres kszta³towania siê
nawyków ¿ywieniowych. Wa¿ne jest aby w

przedszkolu, od najwczeniejszych lat, jad³ospis
dziecka by³ w³aciwie dobrany. Istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e dziecko które nauczy³o siê jeæ ju¿ w domu warzywa i owoce zamiast
s³odyczy, szybko z tego nie zrezygnuje. W³aciwa dieta musi byæ tak skomponowana aby zaspakajaæ potrzeby ka¿dego m³odego organizmu
w okresie jego intensywnego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Przedszkole prowadzi szereg zajêæ dotycz¹cych zdrowego i racjonalnego
od¿ywania siê. Wykorzystujemy do tego plansze edukacyjne, komputer, rzutnik, tablicê multimedialn¹. Dzieci zapoznaj¹ siê z Piramid¹ Zdrowego ¯ywienia, wykonuj¹ sa³atki warzywnoowocowe, owocowe szasz³yki, uk³adaj¹ w³asny
jad³ospis. Zapraszamy do nas tak¿e pani¹ dietetyk, która uwiadamia dzieciom jak wa¿na jest
iloæ i jakoæ spo¿ywanych posi³ków w ci¹gu
dnia. Bardzo pomocne w naszej pracy s¹ Zielone K¹ciki Przyrody. Dzieci przy niewielkiej pomocy nauczycielek siej¹ i sadz¹ roliny, ozdabiaj¹ nimi swoje sale. Ponad to organizujemy ca³y
rok Czwartkowe niadania. Dzieci z ca³ego
przedszkola samodzielnie komponuj¹ swoje niadania ze zdrowych sk³adników pochodz¹cych
miêdzy innymi z wy¿ej wymienionych k¹cików.
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Szlachetne zdrowie, Nikt siê nie dowie, Jako
smakujesz, A¿ siê zepsujesz.
 Jan Kochanowski
 Musimy zdaæ sobie sprawê z faktu, i¿ stres
jest zjawiskiem towarzysz¹cym nie tylko nam doros³ym, ale równie¿ jest on obecny w ¿yciu dziecka od samego urodzenia. Dzieci przechodz¹c ju¿
przez drzwi przedszkola odczuwaj¹ swój pierwszy stres zwi¹zany z roz³¹k¹ z rodzicem, swoimi
ulubionymi zabawkami, zapachem swojego pokoju, swoj¹ dotychczasow¹ codziennoci¹. W
zwi¹zku z tym nasz¹ rol¹ jest zredukowanie go
do jak najmniejszego poziomu. Dzieci najm³odsze uczestnicz¹ w zajêciach adaptacyjnych wraz
z rodzicami. Oswajaj¹ siê z nowym otoczeniem,
swoj¹ sal¹, zabawkami i ciociami. Wa¿nym czynnikiem jest tutaj samodzielnoæ dziecka w codziennym funkcjonowaniu. Nadaje ona pewnoci dziecku, zwiêksza jego niezale¿noæ i sprawia, ¿e ³atwiej znosi czas pobytu w przedszkolu.
Dzieci wyra¿aj¹ swoje emocje podczas odgrywania scenek dramowych, wspólnych rozmów i
zabaw. Na co dzieñ czytamy dzieciom bajki terapeutyczne M. Molickiej . Dziêki nim dziecko przenosz¹c siê w wiat fantazji uto¿samia siê z bohaterem i prze¿ywa z nim dan¹ sytuacjê. Po wys³uchaniu bajki rozmawiamy na jej temat, omawiamy dany problem w niej zawarty.
,,Dobry stan zdrowia jest lepszy ni¿ najwiêksze
bogactwo
 autor nieznany
 W ka¿dej placówce owiatowej bezpieczeñstwo dzieci jest jednym z najwa¿niejszych priorytetów. Dzieci w zwi¹zku ze swoim m³odym wiekiem s¹ jeszcze niewiadome jak wiele zagro¿eñ
jest obecnych w otaczaj¹cym je wiecie. Bardzo
wa¿ne jest, aby rodzice a tak¿e przedszkole od
najwczeniejszych lat wyposa¿y³o dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i mo¿liwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeñstw.

Wiek przedszkolny jest najbardziej w³aciwy do
wyrabiania u dzieci umiejêtnoci i nawyków, a
osi¹gniêcie znacz¹cych efektów, kszta³towanie
w³aciwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeñstwa wymaga dzia³añ systematycznych i
d³ugofalowych. Nasze zajêcia i zabawy realizowane s¹ w oparciu o metody aktywizuj¹ce mylenie dzieci tj. zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludmi- np. z policjantem, stra¿nikiem miejskim, stra¿akiem, pielêgniark¹, ratownikiem medycznym. Poniewa¿ to my
nauczyciele niezmiennie czuwamy nad bezpieczeñstwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, ju¿ w pierwszych dniach pobytu dziecka w
przedszkolu ustalamy wspólnie z wychowankami
normy postêpowania zwi¹zane z ich bezpieczeñstwem poprzez:
 opracowanie kontraktu grupy, w którym zawarte
s¹ zasady zachowania siê w sali przedszkolnej,
 zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówienikami oraz zasady w³aciwego korzystania z
zabawek,
 zapoznajemy dzieci z zasadami zachowania siê
w ogrodzie przedszkolnym,
 bezpiecznym korzystaniem ze sprzêtów sportowych.
 utrwalamy u dzieci normy zwi¹zane z bezpieczeñstwem na terenie przedszkola jak i poza nim,
 poza teren placówki wychodzimy zawsze w odblaskowych kamizelkach, a najm³odsze dzieci dodatkowo poruszaj¹ siê trzymaj¹c siê wê¿a spacerowego.
opracowa³y:
mgr Kamila Insadowska
mgr Ma³gorzata Waszak
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Przedszkole Publiczne Nr 59

Radonie,
m¹drze, zdrowo
W Przedszkolu Publicznym Nr 59 w Szczecinie
profilaktyka prozdrowotna zajmuje bardzo wa¿ne
miejsce. Wszelkie dzia³ania w tym zakresie maj¹ na
celu troskê o zdrowie i sprawnoæ fizyczn¹ dzieci.
Codziennie we wszystkich grupach przedszkolnych prowadzone s¹ æwiczenia poranne oraz zabawy ruchowe. O ka¿dej porze roku dzieci korzystaj¹
z ogrodu i znajduj¹cego siê w nim sprzêtu rekreacyjnego, uczestnicz¹ w spacerach, wycieczkach.
Bior¹ udzia³ w zawodach sportowych organizowanych przez przedszkole i inne placówki. Nauczycielki co rok organizuj¹ jesienne spotkania integracyjne z rodzicami i dzieæmi na Polanie Sportowej,
podczas których odbywaj¹ siê zabawy i zawody
sportowe, a na koniec jest wspólne ognisko i pieczenie kie³basek.
W przedszkolu cyklicznie organizowane s¹ zajêcia:
 Mamo, Tato, æwicz ze mn¹ prowadzone w
oparciu o metodê Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki
Sherborne dla chêtnych rodziców z dzieæmi z
wszystkich grup,
 adaptacyjne, celem pokonania bariery lêkowej
u dzieci przed przyjciem do przedszkola w ramach
realizacji Programu Adaptacyjnego,
 warsztatowe, podczas których dzieci i rodzice
wspólnie wykonuj¹ z owoców i warzyw "zwierzakicudaki" oraz sa³atki owocowe i warzywne.
Posi³ki przygotowywane s¹ w przedszkolnej kuchni ze wie¿ych produktów  s¹ smaczne, zdrowe, zró¿nicowane i zgodne z piramid¹ ¿ywienia. Dzieci jedz¹
sezonowe owoce i warzywa. Desery przygotowywane s¹ na bazie soków i wie¿ych owoców. Panie kucharki piek¹ dzieciom zdrowe ciasteczka owsiane, gotuj¹ kompoty, robi¹ soki ze wie¿ych warzyw i owoców, np. z jab³ek i marchwi. W ka¿dej sali znajduje siê
woda mineralna, której dzieci mog¹ zawsze siê napiæ.
We wszystkich grupach realizowany jest projekt
comiesiêcznych zajêæ wychowawczo-profilaktycznych pod nazw¹ Kuchcikowo promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotowuj¹ zdrowe posi³ki, np. sa³atki owocowe i
warzywne, szasz³yki owocowe, soki owocowo-warzywne, desery, ciasteczka.
Cele projektu:
 dzieci ucz¹ siê sztuki piêknego nakrywania do sto³u,
 poznaj¹ zasady savoir-vivre'u,
 rozwijaj¹ zainteresowania zdrowym stylem ¿ycia,

 ucz¹ siê samodzielnoci i integruj¹ siê z grup¹,
 rozwijaj¹ umiejêtnoæ wzajemnej wspó³pracy i
pomocy,
 poznaj¹ zasady higieny,
 spo¿ywaj¹ zdrowe, samodzielnie przygotowane potrawy.
Raz w tygodniu organizowane by³y rodowe
niadania Szwedzkie, podczas których dzieci samodzielnie robi³y sobie kanapki z przygotowanych
wêdlin, warzyw i nabia³u.
W ramach prowadzonej w przedszkolu akcji Poznajemy ró¿ne zawody odbywaj¹ siê spotkania
dzieci z rodzicami  przedstawicielami ró¿nych zawodów:
 Wizyta lekarza. Tematem spotkania by³a profilaktyka chorób zakanych, zasady zdrowego od¿ywiania (piramida ¿ywieniowa) oraz ostro¿ne zachowanie wobec substancji o nieznanym dzia³aniu i pochodzeniu (leki, poczêstunek od osób nieznanych).
 Wizyta stomatologa. Celem wizyty by³o wdra¿anie zasad higieny jamy ustnej oraz zdrowego od¿ywiania.
 Wizyta radiologa. Tematem spotkania by³o zapoznanie dzieci z uk³adem kostno-szkieletowym cz³owieka oraz profilaktyka urazów.
 Wizyta dietetyka. Celem wizyty by³o poszerzenie wiedzy na temat zdrowego od¿ywiania.
 Wizyta ratowników medycznych. Tematem spotkania by³a pierwsza pomoc przedmedyczna. Ratownicy medyczni zaprezentowali równie¿ karetkê pogotowia. Ka¿de dziecko mog³o wejæ do rodka
pojazdu i przyjrzeæ siê z bliska wszystkim sprzêtom
ratowników.
Na terenie przedszkola odby³y siê dla wszystkich
pracowników warsztaty Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciom prowadzone przez rodzica  ratownika medycznego.
W holu przedszkola prowadzony jest k¹cik pedagogizacji rodziców, w którym wywieszane s¹ artyku³y z czasopism, literatury, Internetu dotycz¹ce

zdrowia i wychowania. Zorganizowany równie¿ zosta³ k¹cik kulinarny, w którym zamieszczane by³y
przepisy ze zdrow¹ ¿ywnoci¹, np. domowy chleb
na zakwasie, domowy makaron, zdrowe p³atki niadaniowe, klasyczny omlet ze zdrowych jaj.
W naszym przedszkolu by³y realizowane za³o¿enia projektów i programów ogólnopolskich w zakresie profilaktyki zdrowotnej:
 Akademia Zdrowego Przedszkolaka  projekt
spo³eczno-edukacyjny, w ramach którego organizowane by³y akcje prozdrowotne z cyklu Piramida
¯ywienia pod has³em Zbo¿a zjadamy, energiê z nich
mamy, Uczymy siê o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu oraz z cyklu Przedszkolak pe³en zdrowia pod
has³em Odpornoæ wzmacniamy, bo o zdrowe ¿ywienie i higienê dbamy. W projekcie bra³y udzia³ dzieci z
wszystkich grup i ich rodzice. Celem projektu by³o propagowanie wród rodziców, dzieci oraz personelu
przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo siê od¿ywiaæ, jak zapobiegaæ chorobom oraz minimalizowaæ

ich skutki, a tak¿e jak dbaæ o odpornoæ dzieci w okresie wzmo¿onej zapadalnoci na grypê i przeziêbienia.
Podczas zajêæ dzieci dowiedzia³y siê czym jest Piramida ¯ywienia Przedszkolaka oraz jaka jest ró¿nica miêdzy ¿ywnoci¹ ekologiczn¹, zdrow¹ i niezdrow¹. Zosta³y uwiadomione, co to jest odpornoæ organizmu oraz zrozumia³y, ¿e mo¿na j¹ wzmacniaæ poprzez odpowiedni¹ higienê, od¿ywianie i ruch.
W ramach projektu dzieci wziê³y udzia³ w konkursach
ogólnopolskich Zbo¿owa Mandala oraz Jak widzimy wirusy i bakterie?. W przedszkolu odby³ siê konkurs ekologiczny, w czasie którego zorganizowane by³y
konkurencje zwi¹zane ze zdrowym od¿ywianiem.
Prezentacje dotycz¹ce zdrowego ¿ywienia dzieci
oraz wzmacniania odpornoci zamieszczane by³y na
tablicy w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
Za przeprowadzenie akcji przedszkole otrzyma³o
Certyfikaty Akademii Zdrowego Przedszkolaka.
 Pogromcy zarazków  program edukacyjny zainicjowany przez markê Dettol pod patrona-
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tem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
 Pañstwowego Zak³adu Higieny. Celem programu by³a edukacja w zakresie higieny oraz promowanie prawid³owych nawyków higienicznych
wród najm³odszych. Przedszkolaki pod okiem nauczycieli trenowa³y staranne mycie r¹k oraz dowiedzia³y siê dlaczego, jak d³ugo i jakich sytuacjach nale¿y myæ rêce. W ramach programu dzieci wziê³y udzia³ w Balu Zarazków zorganizowanym
w przedszkolu oraz w konkursie ogólnopolskim
Mali pogromcy zarazków.
 Akademia Aquafresh  Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków. Celem prowadzonych zajêæ by³o wytworzenie u dzieci
nawyku regularnego mycia zêbów i tym samym zapobieganie próchnicy. Dzieci bra³y udzia³ w ustanowieniu Rekordu Guinnessa w kategorii: najwiêksza liczba dzieci jednoczenie myj¹cych zêby.
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 nasze
przedszkole przyst¹pi³o do Przedszkolnego Programu Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy
pod has³em: Zdrowe zêby mamy  marchewkê zjadamy organizowanego przez Powiatow¹ Stacjê
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Szczecinie.
Celem programu jest kszta³towanie w³aciwych nawyków higienicznych i dietetycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci oraz wprowadzenie i popularyzacja treci prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy
ustnej wród nauczycieli przedszkolnych i rodziców
(opiekunów) dzieci. Rodzice przynieli dzieciom podpisane szczoteczki, kubki oraz pasty z fluorem do mycia zêbów, odpowiednie do wieku dziecka. Nauczycielki w oparciu o model jamy ustnej wyt³umaczy³y i
pokaza³y przedszkolakom, jak prawid³owo myæ zêby 
dzieci codziennie szczotkuj¹ z¹bki po przedszkolnym
niadaniu. W ramach programu otrzyma³y szczoteczki
i pasty do zêbów, które zabra³y do domu.
Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologiczn¹ w Szczecinie wyg³osi³a w przedszkolu dla rodziców wyk³ad i zaprezentowa³a prezentacjê multimedialn¹ na temat kszta³towania w³aciwych nawyków higienicznych i dietetycznych w
zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci oraz przeprowadzi³a instrukta¿ prawid³owego mycia zêbów z u¿yciem modelu uzêbienia cz³owieka.
Wiedz¹c jak wa¿na jest profilaktyka w edukacji
zdrowotnej ka¿dego cz³owieka, nasze przedszkole
nadal bêdzie przywi¹zywa³o du¿¹ wagê do kszta³towania postaw prozdrowotnych dzieci oraz zachêca³o rodziców do aktywnego spêdzania czasu ze swoimi pociechami.
Joanna Osipowicz
 nauczycielka w Przedszkolu Publicznym Nr 59
w Szczecinie

12

Przedszkole Publiczne Nr 72

Profilaktyka
prozdrowotna
w mojej placówce
owiatowej
Ludzie nie bêd¹ mogli osi¹gn¹æ swego pe³nego potencja³u zdrowotnego, jeli nie bêd¹ zdolni
do kontrolowania wszystkich czynników, od których zale¿y zdrowie.
Karta Ottawska
Dzieciñstwo jest okresem w ¿yciu cz³owieka,
w którym kszta³tuj¹ siê jego postawy wp³ywaj¹ce na aktualne i przysz³e zachowania dotycz¹ce
zdrowia. Utrwalone przyzwyczajenia i nawyki decyduj¹ o póniejszym stylu ¿ycia. Edukacjê zdrowotn¹ nale¿y rozpoczynaæ jak najwczeniej w³¹czaj¹c do wspó³pracy rodziców lub opiekunów
dziecka.
Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym
dzieci ucz¹ siê dbaæ o zdrowie w³asne, zdrowie
najbli¿szych oraz spo³eczeñstwa, w którym ¿yj¹.
Jest to edukacja wszechstronna, bêd¹ca czêci¹
ogólnie rozumianego wychowania. To nie tylko
przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne
lub szkodliwe dla zdrowia, lecz przede wszystkim jak najpe³niejsze wyposa¿enie dziecka w
odpowiednie umiejêtnoci i nawyki, które pomog¹ tê wiedzê skutecznie wykorzystaæ w praktyce. Temat profilaktyki prozdrowotnej jest niezwykle rozleg³y, dotykaj¹cy wielu obszarów tematycznych. Nie koñczy siê jedynie na uwiadamianiu potrzeby zdrowego od¿ywiania siê i
uprawiania sportu. Siêga znacznie dalej - do ekologicznego i bezpiecznego trybu ¿ycia.
Od wielu lat w naszym przedszkolu z sukcesem realizowany jest program edukacji zdrowotnej pt.: Jestem zdrowym przedszkolakiem. W
programie zosta³y uwzglêdnione zasoby przedszkola, integracja dzia³añ wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych. Budowanie
wiadomoci prozdrowotnej poprzez edukacjê
oznacza nie tylko wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, ale i odpowiedzialnoæ za w³asne zdrowie. Stan zdrowia jako wypadkowa wielu czynników (biologicznych, fizykochemicznych, spo-

³ecznych) pozwala na prawid³owe reagowanie i
przystosowanie siê do rodowiska spo³ecznego. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym. Dobry stan zdrowia
warunkuje dobre samopoczucie, wiêksz¹ odpornoæ organizmu oraz umo¿liwia systematyczne
uczêszczanie do przedszkola, a tak¿e u³atwia zabawê i naukê. Realizacja zadañ zawartych w programie zapewnia naszym przedszkolakom szeroko rozumiane bezpieczeñstwo i radosne dzieciñstwo.
Zachowañ sprzyjaj¹cych zdrowiu w kszta³towaniu u dzieci du¿¹ rolê odgrywa rodowisko
przedszkolne wspieraj¹c edukacjê zdrowotn¹
oraz specjalici zapraszani do przedszkola. Je¿eli jednak to, czego uczy siê dziecko w przedszkolu, nie bêdzie wspierane przez rodzinê, przekazywana wiedza jest niewiarygodna i nie ma na
wychowanka wp³ywu. Istotnym warunkiem prawid³owego przebiegu edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym jest wspó³dzia³anie
rodziców i nauczyciela. Dotyczy to zw³aszcza
w³¹czania rodziców do dzia³añ prowadzonych w
przedszkolu na rzecz promocji zdrowia i w³aciwych zasad higieny. Ich bliski kontakt emocjonalny z dzieæmi, wzmacniany pozytywnie poprzez
aktywne uczestnictwo w podejmowanych wspólnie dzia³aniach, sprzyja utrwalaniu w³aciwej postawy prozdrowotnej.
Mamy XXI wiek  czas, w którym wraca siê do
kulinarnych korzeni sprzed lat. Modne i s³uszne jest to, co zdrowe, dobrze jest byæ eko,
bio, fit. W naszym przedszkolu du¿y nacisk
k³adziemy na to, co jemy, czy odpowiednio du¿o
siê ruszamy, czy dostatecznie dbamy o zdrowie
poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych, w jakim otoczeniu ¿yjemy. Dlaczego? Po czasach, kiedy zach³ysnêlimy siê dostêpnoci¹ zachodnich barów z szybko dostêpnym jedzeniem, coca col¹ i tracilimy zdrowie na
potêgê, zbyt czêsto korzystalimy z nowinek
technologicznych zamiast wiêcej czasu spêdzaæ
aktywnie, okaza³o siê, ¿e têsknimy za tym, co
stare, sprawdzone, domowe i zdrowe.
W naszej placówce nauczyciele systematycznie dostarczaj¹ dzieciom wiedzê o zdrowiu oraz
kszta³tuj¹ czynn¹ postawê wobec zabiegów zdrowotnych, które pozwalaj¹ chroniæ, doskonaliæ i
ratowaæ zdrowie. Zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e najwa¿niejszym warunkiem prawid³owego rozwoju niezbêdnych form zachowañ wobec zdrowia jest spokojny, odpowiednio zorganizowany
rozk³ad zajêæ, pozwalaj¹cy na podjêcie zharmo-

nizowanych dzia³añ. Jako placówka dbamy o to,
aby posi³ki serwowane przedszkolakom by³y odpowiednio zbilansowane, zdrowe, urozmaicone,
kolorowe, bogate w witaminy, po¿ywne a tak¿e
estetycznie podane. Promuj¹c racjonalne od¿ywianie, wprowadzilimy zdrowe urodzinki.
Podczas swojego wiêta dzieci przynosz¹ do
przedszkola zamiast s³odkiego poczêstunku
co zdrowego. Wówczas na stole pojawiaj¹
siê warzywa, owoce, kolorowe sa³atki, pe³ne witamin soki oraz zdrowe ciasta, bo takie równie¿ istniej¹. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i
higienê dzieci troszczymy siê o atrakcyjne zagospodarowanie terenu przedszkola. Przedszkolny
plac zabaw wyposa¿ony jest w ciekawy sprzêt
do zabaw i gier terenowych, tory przeszkód. Sale
przedszkolne s¹ urz¹dzone estetycznie i funkcjonalnie. Meble dostosowane s¹ do wzrostu
dzieci, posiadaj¹ odpowiednie certyfikaty. Interesuj¹ce pomoce dydaktyczne i zabawki wspieraj¹ rozwój naszych wychowanków. Wa¿nym dla
wychowania zdrowotnego miejscem w naszym
przedszkolu jest ³azienka oraz szatnia. Nasze
³azienki s¹ czyste, wyposa¿one w odpowiednie
sprzêty. Wiemy bowiem jak du¿e zagro¿enie mo¿e
stwarzaæ liska pod³oga w ³azience lub uszkodzony, czy zbyt wysoko osadzony sedes lub
umywalka. £azienka czy szatnia to miejsca, gdzie
dzieci nabieraj¹ nawyków i przyzwyczajeñ higieniczno  zdrowotnych. Podczas zajêæ dydaktyczno-wychowawczych kszta³tujemy pozytywny stosunek do lekarza, pielêgniarki i zabiegów
przez nie wykonywanych. Aktywnie wspó³pracujemy ze rodowiskiem lokalnym. Przygotowujemy dzieci do udzia³u w imprezach przedszkolnych i na forum rodowiska lokalnego. Jestemy organizatorami konkursów plastycznych,
sprawnociowych, olimpiad, festynów i sprawdzianów wiedzy o tematyce zdrowotnej.
Co sprawia, ¿e m³ody cz³owiek uczy siê pozytywnych postaw prozdrowotnych, które bêd¹ w
przysz³oci procentowaæ? Zacznijmy od zdrowej, pe³nej bezpieczeñstwa i akceptacji atmosfery podczas dowiadczania tego, co nowe. Rozbudzania ciekawoci, tworzenia aury tajemnicy i
stopniowego jej odkrywania, nauki radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, aktywnoci fizycznej. W dzisiejszych czasach, gdy wiêkszoæ dzieci spêdza czas przed telewizorem lub komputerem, ciê¿ko jest zmobilizowaæ je do wysi³ku fizycznego. Pamiêtajmy, ¿e aktywnoæ ruchowa
nie tylko przyczynia siê do lepszej kondycji i
szczuplejszej sylwetki, ale pomaga unikn¹æ po-
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wa¿nych problemów zdrowotnych. W swojej
pracy zwracamy szczególn¹ uwagê na codzienne korzystanie ze wie¿ego powietrza, hartowanie organizmu. Dziêki wprowadzeniu cyklicznych
zajêæ z gimnastyki korekcyjnej finansowanych
przez Gminê Szczecin w przedszkolu, podnios³a
siê sprawnoæ fizyczna naszych przedszkolaków.
Znaj¹c potrzeby i zainteresowania naszych
podopiecznych zachêcamy rodziców, by umo¿liwiali swoim pociechom uczestnictwo w popo³udniowych zajêciach sportowych, organizowanych przez ró¿norodne instytucje na terenie naszego miasta i wybierali te, które sprawiaj¹ dzieciom przyjemnoæ.
Pamiêtajmy jednak, by nie zmuszaæ i nie wymagaæ od dzieci zbyt wiele  sport to zabawa i
tak ma pozostaæ. Dziecko, podobnie jak doros³y,
w naturalny sposób odczuwa potrzebê ruchu i
odpowiednio go sobie dawkuje. Dlatego nie nale¿y powtarzaæ sformu³owañ w stylu sied spokojnie, nie biegaj itp. Brak aktywnoci nie jest
zalecany.
Dzieciñstwo, to okres w ¿yciu cz³owieka, w
którym kszta³tuj¹ siê jego nawyki oraz przyzwyczajenia i decyduj¹ o jego póniejszym stylu
¿ycia. Sposób ¿ywienia dzieci wp³ywa na ich
rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz
na zdolnoæ uczenia siê. Zasoby, w które zostanie wyposa¿ony m³ody organizm, s¹ podstaw¹
dobrego funkcjonowania przez wiele lat. Dlatego przedszkole to najlepsze rodowisko dla
dziecka, by rozpocz¹æ i wdra¿aæ systematycznie
podstawy wychowania zdrowotnego.
W wyniku prowadzonych w naszym przedszkolu dzia³añ, obserwujemy du¿e zmiany w wiadomoci i zachowaniu dzieci, rodziców i pracowników w zakresie: w³aciwego od¿ywiania, higieny, aktywnego spêdzania wolnego czasu,
bezpieczeñstwa i dbania o zdrowie fizyczne i
psychiczne. Nast¹pi³a integracja spo³ecznoci
przedszkolnej nakierowanej na dzia³ania na
rzecz poprawy i utrzymania zdrowia, w wyniku,
czego spo³ecznoæ przedszkolna stara siê dokonywaæ wiadomych wyborów dotycz¹cych zachowania zdrowia. Rozszerzy³y siê relacje i zacieni³a wspó³praca przedszkola z rodzin¹ i rodowiskiem lokalnym. Zak³adamy, ¿e nasz wychowanek przedszkola jako cz³owiek doros³y
bêdzie osobnikiem zdrowym, promuj¹cym zdrowy styl ¿ycia w swoim otoczeniu.
Anna Jab³oñska
Emilia Kowalczyk
 Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie
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Szko³a Podstawowa Nr 1

Lider
promocji zdrowia
Wygrywa tylko ten, kto ma jasno okrelony cel
i nieodparte pragnienie, aby go osi¹gn¹æ.
Napoleon Hill
Statystyki zdaj¹ siê byæ alarmuj¹ce1:
 polskie 11-latki s¹ najgrubsze na wiecie  podaje wiatowa Organizacja Zdrowia,
 wielu 12-latków wa¿y ponad 100 kilogramów,
 co 5-ty uczeñ w Polsce jest oty³y lub ma nadwagê - wg Najwy¿szej Izby Kontroli,
 przez ostatnie 30 lat nast¹pi³ 3-krotny wzrost
oty³oci wród ch³opców, a 10-krotny u dziewcz¹t
w przedziale wiekowym 11-15 lat  podaje Instytut
¯ywnoci i ¯ywienia,
 objadanie siê w dzieciñstwie mo¿e byæ w doros³ym ¿yciu przyczyn¹ wielu chorób (nowotwory,
cukrzyca, mia¿d¿yca).
Wysi³ki jakie s¹ podejmowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie s¹ bardzo szeroko zakrojone tak, by osi¹gn¹æ zamierzone cele. Wyznaczaj¹ je
cztery kierunki pracy szko³y determinuj¹ce zadania
programu wychowawczego i profilaktyki szko³y, oraz
programu promocji zdrowia, z których ostatni czwarty dotyczy zdrowia i brzmi2:
IV.Rozwijanie u uczniów postaw i umiejêtnoci
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i zdrowiem.
* Zdrowie, aktywnoæ fizyczna i bezpieczeñstwo
uczniów.
 Rozwój dzia³alnoci artystycznej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 Umo¿liwianie rozwijania zainteresowañ,
 Podstawy pierwszej pomocy,
 Realizacja zagadnieñ programowych z zakresu
bezpieczeñstwa na terenie szko³y (w budynku i na
boisku), podczas pracy i zabawy, w czasie dni wolnych, w kontaktach z nieznajomym.
* Szkolna profilaktyka. Promocja zdrowia.
Kszta³towanie nawyków kultury i higieny osobistej.
 Uwiadamianie zagro¿eñ zwi¹zanych z na³ogami
i uzale¿nieniami,
 Kszta³towanie postawy asertywnej,
 Propagowanie w³aciwych postaw poprzez
udzia³ w akcjach szkolnych, miejskich, ogólnopolskich,
 Zapoznanie uczniów z zasadami savoir-vivre'u,
 Dbanie o estetykê otoczenia,

 Zwracanie uwagi na kulturê s³owa i sposób bycia,
 Promocja zdrowego stylu ¿ycia /od¿ywianie/,
* Rozwijanie zainteresowañ ekologicznych.
 Zachêcanie do dzia³añ prorodowiskowych,
 Kszta³towanie wiadomoci ekologicznej,
Samotny lider nie jest w stanie osi¹gn¹æ zbyt wiele, dopiero Gdzie wiele r¹k, tam ³atwa praca (Homer) w sytuacji zespo³owej jest l¿ej. Mo¿e wówczas
rozpaliæ entuzjazm i zainspirowaæ innych ludzi dla
swojej idei i celów. Tak¹ osob¹ jest pani Ma³gorzata
Juraszek nauczycielka oddzia³u przedszkolnego, pe³ni¹ca funkcjê przewodnicz¹cej Szkolnego Zespo³u
Promocji Zdrowia. Dzia³a on nieustannie i nieprzerwanie w naszej szkole od 2006. W jego sk³ad wchodz¹
tak¿e nauczyciele przedmiotowcy, pielêgniarka szkolna, pedagog oraz osoby dobrowolnie zg³aszaj¹ce
swoj¹ chêæ. S¹ wród nich miêdzy innymi: rodzice,
uczniowie, byli absolwenci czy te¿ harcerze. Szkolny
Zespól Promocji Zdrowia skupia entuzjastów zdrowego stylu ¿ycia, którzy na zasadach partnerstwa, a
nie rywalizacji wypracowuj¹ szczegó³owy plan dzia³añ. Systematycznie dokonywana jest ewaluacja, dziêki, której okrela siê stopieñ osi¹gniêcia celów. W
swoim dorobku zespó³ posiada wiele cennych nagród i certyfikatów, co bardzo cieszy, miêdzy innymi:
 Wojewódzki Certyfikat Szko³y Promuj¹cej Zdrowie na lata 2009-2014,
 Certyfikat Szko³a w Ruchu,
 I miejsce Trzymaj Formê 2016,
Jednak priorytetem zespo³u jest: wyposa¿enie
uczniów, pracowników i rodziców w wiedzê i umiejêtnoci pozwalaj¹ce na dokonywanie wiadomych
wyborów na rzecz rozwijania i utrzymania zdrowia, b¹d poprawy i odzyskania zdrowia. Zdrowia w
rozumieniu WHO jako jako pe³niê fizycznego, psychicznego i spo³ecznego dobrostanu cz³owieka, a
nie tylko brakiem choroby czy kalectwa.
Powy¿sze cele, uruchamiaj¹ce dzia³ania i wieñcz¹ce je gratyfikacje skupiaj¹ w sobie trzy aspekty: fizyczny, psychiczny i wolicjonalny, co w ostatecznym rozrachunku i systematycznej realizacji skutkuje kszta³towaniem postawy prozdrowotnej u uczniów.
Aktywizuj¹ niejednokrotnie ca³¹ spo³ecznoæ
uczniowsk¹, w³¹czaj¹c do dzia³añ rodziców i wszystkich nauczycieli, a tak¿e osoby i instytucje zewnêtrzne. ¯eby osi¹gn¹æ tak wysoki poziom aktywnoci
wszystkich podmiotów szko³y niezbêdna jest osoba,
która nosi znamiona entuzjasty, admiratora idei, mi³oniczki zdrowego stylu ¿ycia i znakomitej organizatorki dzia³añ skierowanych do wiêkszej rzeszy odbiorców. T¹ osob¹ jest w³anie lider Zespo³u Promocji Zdrowia SP1 pani Ma³gorzta Juraszek. Zadania
jakie s¹ zaproponowane przez ni¹ i Szkolny Zespó³
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Promocji Zdrowia wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom rodowiskowym szczeciñskiej Jedynki. Jedyn¹ barier¹ jest strona finansowania takich dzia³añ.
Oto wybrane dzia³ania jej autorstwa:
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Wszystkie te dzia³ania zosta³y wyposa¿one w
szczegó³owy plan logistyczny, kosztorys, a tak¿e
harmonogram zadañ z zaproszeniem do wspó³pracy
innych osób. Cechy osobiste pani Ma³gorzaty Juraszek  jej wra¿liwoæ, skromnoæ, a przede wszystkim ogromny profesjonalizm, szacunek dla odbiorcy, przedsiêbiorczoæ oraz zinterioryzowane przewiadczenie o s³usznoci dzia³añ udzielaj¹ siê
wszystkim uczestnikom, chcia³oby siê rzec udzia³owcom sprawy. Daje to poczucie wspó³sprawstwa,
wspó³tworzenia i wspó³odpowiedzialnoci za efekt
koñcowy. Pozwala wierzyæ, ¿e to co dotyka w¹skiego zadania w szkole, niewielkiego wycinka - ma sens.
Jest bowiem czêci¹ wielkiej ca³oci, której cele, za³o¿enia wciela kto komu siê ufa, kto nie jest efekciarzem, a jest orêdownikiem idei  jest liderem.
Ma³gorzata Juraszek
 nauczyciel mianowany  oddz 0)
Aleksandra Figaszewska
 nauczyciel dyplomowany  edukacja
wczesnoszkolna)
1
Apetyt na ca³y dzieñ  Katarzyna Bosacka 
ARR  2014
2
Program Wychowawczy i Profilaktyki Szko³y
2016/17  SP1 - 2016
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Szko³a Podstawowa Nr 23

Zdrowo i kolorowo
Zdrowie to nie tylko brak choroby, kalectwa
lub niepe³nosprawnoci.
Zdrowie okrela siê jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i spo³ecznego.
WHO
Wa¿nym zadaniem szko³y jest edukacja zdrowotna, której celem jest kszta³towanie u uczniów nawyków, postaw dba³oci o zdrowie w³asne i innych
ludzi oraz umiejêtnoci tworzenia rodowiska sprzyjaj¹cego zdrowiu. Edukacja zdrowotna obejmuje
przygotowanie dziecka do troski o swoje cia³o poprzez uwra¿liwienie na higienê osobist¹ i w³aciwe
od¿ywianie.
W Szkole Podstawowej Nr 23 im. M. Zaruskiego
w Szczecinie od wielu lat podejmowane s¹ liczne
zadania zmierzaj¹ce do realizacji celów edukacji zdrowotnej. Uczniowie objêci s¹ rz¹dowym programem
Bezpieczna +, którego celem jest poprawa bezpieczeñstwa uczniów w szkole i poza ni¹. Obejmuje on
zagadnienia zwi¹zane miêdzy innymi z bezpiecznym
wypoczynkiem uczniów, udzielaniem pierwszej pomocy, promocj¹ zdrowego stylu ¿ycia, przeciwdzia³aniem uzale¿nieniom.
Rok rocznie realizowane s¹ programy Owoce w
szkole i Mleko w szkole, których celem jest
budowanie zdrowych nawyków ¿ywieniowych i
przeciwdzia³anie oty³oci oraz chorobom cywilizacyjnym. We wrzeniu ka¿dego roku wychowawcy
przeprowadzaj¹ zajêcia edukacyjne dotycz¹ce zasad prawid³owego ¿ywienia i aktywnego stylu
¿ycia, które procentuj¹ u dzieci lepszymi wynikami
w nauce, wp³ywaj¹ korzystnie na kondycjê i zapewniaj¹ prawid³owy rozwój i funkcjonowanie organizmu. Nauczyciele zachêcaj¹ uczniów do w³¹czenia
mleka, jogurtów czy serów do codziennego jad³ospisu. W szkole realizowany by³ ponadto program
promocyjno  informacyjny Polskiej Federacji Hodowców Byd³a i Polskiej Izby Mleka Mam kota na
punkcie mleka, w ramach którego realizowane
by³y scenariusze zajêæ pt.: Mleko i przetwory mleczne, Sk¹d siê bierze mleko?, Skarby ukryte w
mleku.
Promocja zasad aktywnego stylu ¿ycia i zbilansowanej diety odbywa siê w naszej szkole równie¿ poprzez udzia³ w programie Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i Polskiej Federacji Producentów ¯ywnoci
Trzymaj Formê, którego celem jest zwiêkszenie

wiadomoci dotycz¹cej wp³ywu ¿ywienia i aktywnoci fizycznej na zdrowie poprzez edukacjê w zakresie
trwa³ego kszta³towania prozdrowotnych nawyków
wród dzieci. W ramach programu nauczyciele realizowali w klasach scenariusze zajêæ przygotowane przez
dr Mariê £uszczyñsk¹, obejmuj¹ce nastêpuj¹ce zagadnienia: Ka¿dy jest kowalem swojego losu  tworzymy makietê talerza zdrowia, Kolorowy wiat witamin, Ruszaj nog¹, ruszaj g³ow¹, Ruch jest ³awy 
jak zamieniæ biernoæ na aktywnoæ. Ka¿dego roku
organizowany jest w szkole Turniej pt.: Ksi¹¿ka, zdrowie, ekologia oraz Dzieñ Sportu.
W listopadzie z okazji Europejskiego Dnia
Zdrowego Jedzenia i Gotowania uczniowie
uczestnicz¹ w programie niadanie daje moc,
którego celem jest zwiêkszenie wiadomoci na
temat zdrowego od¿ywiania i roli niadania w
diecie dziecka oraz przyczynianie siê do obni¿ania poziomu niedo¿ywienia dzieci w Polsce poprzez edukacjê i promocjê prawid³owego ¿ywienia. Realizacja programu odbywa siê poprzez
organizacjê w szkole Tygodnia Zdrowych niadañ, podczas którego nauczyciele wraz z uczniami gromadz¹ wiedzê na temat wartoci od¿ywczych wybranych produktów, przygotowuj¹
wspólne zdrowe niadania zwracaj¹c uwagê na
higienê i kulturê spo¿ywania posi³ków. Nauczyciele podczas spotkañ z rodzicami prowadz¹ pogadanki pt.: Zdrowe drugie niadanie.
W bie¿¹cym roku szkolnym przyst¹pilimy do programu proponowanego przez PCK Chroñ dzieciê-

ce umiechy, który ma na celu edukacjê dzieci w
zakresie prawid³owej higieny jamy ustnej. W ramach
programu wychowawcy prowadz¹ zajêcia z wykorzystaniem materia³ów edukacyjnych Ja i moje
zêby oraz Ja i mój umiech. Dziêki nowoczesnym
materia³om uczniowie poznaj¹ w ciekawy i aktywny
sposób najwa¿niejsze zasady oraz zalety dbania o
swoje zêby. W szkole systematycznie prowadzona
jest fluoryzacja.
W szkole realizowany jest tak¿e program edukacji
antynikotynowej o charakterze profilaktycznym
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej Nie pal przy mnie
proszê, którego celem jest uporz¹dkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kszta³towanie poczucia odpowiedzialnoci za w³asne zdrowie i
uwiadomienie szkodliwoci palenia.
Kolejnym dzia³aniem o charakterze profilaktycznym podejmowanym w szkole jest uczestnictwo
w kampanii edukacyjnoprofilaktycznej Zachowaj Trzewy Umys³. Oprócz zasad zdrowego
stylu ¿ycia uczniowie ucz¹ siê asertywnoci, podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Zajêcia
prowadzone w ramach kampanii obejmuj¹ min.
tematykê: Moje emocje. Jak sobie z nimi radziæ,
Kto pomo¿e, kto siê zaopiekuje, kto pochwali,
wskazuj¹ osoby, które mog¹ pomóc przy rozwi¹zywaniu problemów.
Aktywne uczestnictwo uczniów w planowaniu i
realizacji zadañ edukacji zdrowotnej odbywa siê poprzez udzia³ w licznych konkursach plastycznych,
np.: Szkodliwoæ biernego palenia, Kocie rymy
mlekiem p³yn¹ce, Mleczna energia rozpiera mnie,
Wiemy, ¿e witaminowo jemy.
W klasach nauczyciele organizuj¹ klasowe konkursy recytatorskie o tematyce zdrowotnej, przegl¹dy piosenek o zdrowiu. Prozdrowotna edukacja
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uczniów prowadzona jest równie¿ poprzez prowadzenie gazetek ciennych. Uczniowie aktywnie
uczestnicz¹ w przygotowaniu plakatów, gazetek,
ulotek informacyjnych o tematyce zdrowotnej.
Podczas zajêæ z wychowawcami klas poruszane
s¹ tematy dotycz¹ce poczucia odpowiedzialnoci
za zdrowie. Zajêcia maj¹ce na celu zachêcenie
uczniów do zdrowego stylu ¿ycia obejmuj¹ tematy:
Zdrowy cz³owiek to jaki?, Magiczne s³owo relaks  dlaczego warto odpoczywaæ, Aktywnoæ
fizyczna to podstawa zdrowia, Zdrowe od¿ywianie 
jem kolorowo.
Edukacja zdrowotna jest
nieod³¹cznym elementem promocji zdrowia. Staramy siê, aby
w naszej szkole by³a nie tylko
przekazywaniem wiedzy o tym
co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, ale równie¿
rozwijaniem umiejêtnoci, które pozwol¹ wykorzystaæ tê wiedzê.
Opracowa³a:
Jadwiga Rotnicka-P³ocha
 nauczyciel wietlicy
Szko³y Podstawowej Nr 23
w Szczecinie

18

Szko³a Podstawowa Nr 54

Trzymamy formê!
Jestemy dosyæ du¿¹ placówk¹ (ponad 500
uczniów) szczególnym zainteresowaniem ciesz¹
siê u nas dzia³ania na rzecz profilaktyki prozdrowotnej. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele s¹
mocno zaanga¿owani w propagowanie zdrowego stylu ¿ycia.
Bardzo aktywn¹ dzia³alnoæ prowadzi Zespó³ Promocji Zdrowia, ale równie¿ realizujemy dzia³ania wynikaj¹ce z Programu Wychowawczego i Profilaktyki. W ci¹gu ca³ego roku szkolnego dzia³aniami obejmujemy uczniów i rodziców. G³ównym celem programu Promocji Zdrowia jest: wychowanie cz³owieka wiadomie dbaj¹cego o swoje zdrowie i kondycjê
fizyczn¹ oraz troszcz¹cego siê o rodowisko przyrodnicze, w którym ¿yje.
Zwracamy szczególn¹ uwagê na:
 przestrzeganie zasad higieny osobistej,
 dba³oæ o higienê jamy ustnej,
 dostrzeganie skutków z³ego od¿ywiania,
 aktywne spêdzanie wolnego czasu,
 przestrzeganie zasad zdrowego od¿ywiania,
 znajomoæ skutków i niebezpieczeñstw towarzysz¹cych uzale¿nieniom od rodków psychoaktywnych,
 umiejêtnoæ bezpiecznego zachowywania siê
podczas zajêæ szkolnych i w wolnym czasie.
W naszej placówce s¹ klasy sportowe i dziêki temu
du¿y nacisk k³adziemy na aktywne spêdzanie czasu,
rozwój zainteresowañ sportowych, dba³oæ o rozwój fizyczny, zaspokojenie potrzeby ruchu i poprawê kondycji. Uczniowie nieæwicz¹cy na lekcjach
wychowania fizycznego nale¿¹ do rzadkoci. Sukcesy sportowców mobilizuj¹ innych uczniów do
uprawiania ró¿nych dyscyplin. Du¿¹ atrakcj¹ s¹ spotkania ze sportowcami.
Wród propozycji realizacji zdrowego trybu od¿ywiania odbywaj¹ siê pogadanki z rodzicami, specjalistami  dietetykami, a tak¿e wiele dzia³añ realizowanych bezporednio z uczniami. Cyklicznie prowadzimy akcje: niadanie daje moc, konkurs kulinarny Sa³atkowy zawrót g³owy, Kanapka dla niejadka, Dzieciaki Mleczki, Mam kota na punkcie
mleka. Przez ca³y rok aktualizowana jest tablica promocji zdrowia, na której znajduj¹ siê min. Porady
dotycz¹ce zdrowego ¿ywienia, piramida zdrowia,
planowane spotkania z dietetykiem.

Uczniowie chêtnie spo¿ywaj¹ w szkole mleko i
owoce oraz warzywa.
W szkole realizowany jest równie¿ program Trzymaj formê.
Na bie¿¹co organizowane s¹ konkursy promuj¹ce wspó³odpowiedzialnoæ uczniów za zdrowy tryb
¿ycia np. konkurs Marchewkowy zawrót g³owy,
Nie pal przy mnie, proszê, udzia³ w miêdzyszkolnych konkursach np. Piramida zdrowia. Aktywnie w³¹czamy siê w wiele konkursów proponowanych w ci¹gu roku szkolnego.
Du¿e znaczenie ma równie¿ edukacja z zakresu
udzielania pomocy przedmedycznej. Dzia³anie to
realizowane jest w formie pogadanek, zajêæ praktycznych z osobami przeszkolonymi w tym zakresie. Dba³oæ o zdrowie to tak¿e pogadanki z
pani¹ stomatolog ( w placówce jest gabinet stomatologiczny) zarówno dla uczniów jak i rodziców. Nieocenion¹ pomoc¹ s³u¿y pielêgniarka
szkolna, która udziela porad na temat higieny
osobistej.
Organizujemy cyklicznie spotkania ze Stra¿¹
Miejsk¹ na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych z u¿ywania substancji psychoaktywnych, zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³aciwego korzystania z Internetu.
Dzia³a w szkole Akademia Czystych R¹k.
W tym roku szkolnym du¿y nacisk po³o¿ylimy
na walkê z ha³asem, bierzemy udzia³ w akcji "Wyciszamy przerwy". Propozycje spêdzania przerw bez
ha³asu zebralimy wród rodziców i uczniów . Bêdziemy je wprowadzaæ.
Na bie¿¹co realizujemy te¿ Program Wychowawczy i Profilaktyczny, z którego wynikaj¹ zadania min.
na lekcje wychowawcze. Wielu nauczycieli realizuje
program profilaktyczny Spójrz inaczej i Spójrz inaczej na agresjê. Zajêcia obejmuj¹ tematykê zwi¹zan¹ z pokonywaniem trudnoci, walkê ze stresem,
rozwi¹zywaniem konfliktów, a tak¿e zagro¿eñ p³yn¹cych ze stosowania u¿ywek.
Wród tak bogatej oferty dzia³añ zwi¹zanych
z promocj¹ zdrowia skutecznie udaje siê nam w³¹czaæ do udzia³u uczniów i rodziców. Konkursy,
akcje, festyny, pogadanki, spotkania ze specjalistami ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Jestemy pewni, ¿e efekty tych dzia³añ bêd¹ procentowa³y w doros³ym ¿yciu naszych wychowanków. Mamy nadziejê, ¿e wykszta³cimy w m³odym cz³owieku takie postawy i zachowania, które uczyni¹ ich ¿ycie zdrowym, szczêliwym i bezpiecznym.
Alicja Rudzka
 nauczyciel SP 54

Szko³a Podstawowa Nr 61
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Tornister
na wagê zdrowia
Co jest zadaniem szko³y? To nie tylko troska o prê¿noæ umys³u, ale tak¿e dba³oæ o rozwój i higienê
cia³a. W obecnym czasie du¿y nacisk k³adzie siê na
zdrowy i sportowy tryb ¿ycia (zdrowe od¿ywianie,
zdrowy styl ¿ycia), co tak¿e w naszej szkole jest bardzo zauwa¿alne, i do czego przywi¹zuje siê du¿¹ wagê.
Cyklicznie odbywaj¹ siê ró¿nego rodzaju imprezy i
przedsiêwziêcia, które maj¹ na celu uwiadomienie
dzieciom i ich opiekunom jak wa¿na i nieod³¹czna jest
ta dziedzina naszego codziennego ¿ycia. Wymieniæ
tutaj nale¿y systematyczn¹ edukacjê prozdrowotn¹ w
klasach m³odszych, pogadanki prowadzone przez pielêgniarkê szkoln¹ w poszczególnych klasach, wdra¿anie do aktywnego trybu ¿ycia przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz imprezy i akcje szkolne obejmuj¹ce swoim zakresem dzieci ca³ej szko³y.
Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê dwie imprezy
szkolne. Pierwsz¹ z nich jest akcja Zdrowe i sportowe
powitanie Wiosny. W tym dniu prowadzone s¹ prelekcje dla wszystkich klas. Odbywaj¹ siê one w kilku
salach i dotycz¹ ró¿nych tematów (dostosowanych do
wieku) zwi¹zanych ze zdrowiem: ¿ywienie, prawid³owa
postwa cia³a, nadwaga i jej skutki, 24-godzinny tryb
dnia, aktywny wypoczynek. Na sali gimnastycznej prowadzone s¹ konkurencje sportowe na weso³o, z zadaniami tematycznie zwi¹zanymi z has³em g³ównym. Na
sto³ówce odbywa siê degustacja sa³atek warzywnych i
owocowych przygotowywanych przez uczniów. Ponadto w tym dniu wszystkie dzieci otrzymuj¹ owoce.
Druga to Tornister na wagê zdrowia. Prowadzona jest w naszej szkole od kilku lat. Ma ona na
celu uwiadomienie dzieciom i ich opiekunom negatywnych skutków noszenia zbyt ciê¿kich plecaków. Jest to akcja ca³oroczna obejmuj¹ca swoim
zakresem szereg dzia³añ, oraz pokazanie, ¿e ród³o
tej nadwagi plecaka to nie tylko ksi¹¿ki.
Ju¿ we wrzeniu, na pierwszym zebraniu klasowym, rodzice dzieci klas pierwszych otrzymuj¹ ulotki
dotycz¹ce instrukcji pakowania plecaka szkolnego.

S¹ tam zawarte najwa¿niejsze wskazówki dotycz¹ce
sposobu pakowania i zawartoci plecaków.
Dwa razy w semestrze (I semestr: padziernik,
grudzieñ, II semestr: luty, kwiecieñ) wa¿one s¹ wybiórczo plecaki 10 uczniów z ka¿dej klasy, wg
wczeniej sporz¹dzonego grafiku. Natomiast dwa
razy w roku og³aszany jest Dzieñ Bez Podrêcznika. Uczniowie w tym dniu przynosz¹ do szko³y tylko æwiczenia, zeszyty i piórniki.
Podsumowanie akcji nastêpuje co roku z okazji
"Dnia Wiosny". Zaanga¿owani w ni¹ s¹ uczniowie
ze wszystkich klas. Uczestnicz¹ aktywnie w wymylaniu hase³ dotycz¹cych noszenia zbyt ciê¿kich plecaków lub te¿ w tworzeniu plakatów. Prace te eksponowane s¹ na korytarzach szkolnych. Ponadto
ka¿da klasa bierze udzia³ w interaktywnych spotkaniach, na których przedstawiane s¹ pokazy i prezentacje, zarówno multimedialne jak i na eksponatach, dotycz¹ce skutków przeci¹¿ania plecaków.
Uczniowie mog¹ równie¿ obejrzeæ wystawy np.
Przydasiów, czyli rzeczy zbêdnych, które najczêciej mo¿na znaleæ w plecakach szkolnych, ale te¿
wystawê pokazowo spakowanych plecaków.
Przy okazji przypomina siê uczniom o dopuszczalnych normach wagowych, czyli ¿e ciê¿ar plecaka nie powinien przekraczaæ 10-15 proc. masy cia³a.
Na koniec roku, po ca³orocznej akcji, wyró¿niane s¹ dwie klasy, jedna m³odsza, druga starsza, których uczniowie maj¹ najlepiej spakowane plecaki, czyli bez rzeczy zbêdnych, a ich waga
mieci siê w normie.
Akcje te ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem, g³ównie wród uczniów. Zauwa¿amy coraz mniej niepotrzebnych rzeczy noszonych w plecakach, a
ciê¿kie butelki z napojami, niadaniówki czy zeszyty w twardych ok³adkach zosta³y zast¹pione
l¿ejszymi zamiennikami.
P.S. Dodatkowym efektem tej akcji, której integraln¹ czêci¹ jest wa¿enie tornistrów i uczniów, jest
wy³apanie dzieci, których waga budzi niepokój.
Jest grupa uczniów, która wykazuje nadwagê, a czêæ
boryka siê z oty³oci¹, dlatego podjêta zosta³a
wspó³pra z pielêgniark¹ szkoln¹. Przeprowadzane
s¹ dla uczniów pogadanki. na temat nadwagi i jej
wp³ywu na postawê i zdrowie dziecka.
Magdalena Miazek
Rados³aw Hinc
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Gimnazjum Nr 7

Æwicz¹ z nami mamy,
æwicz¹ z nami babcie,
lepiej kupiæ trampki
ni¿ kolejne kapcie
W Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie od wielu lat realizowana jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia i zdrowego stylu ¿ycia. Powy¿sze dzia³ania realizowane s¹ poprzez: Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, godziny wychowawcze, konkursy z zakresu edukacji prozdrowotnej,
turnieje sportowe, Tydzieñ Bezpieczeñstwa oraz
zebrania z rodzicami. Wszystkie dzia³ania wsparte
zosta³y przez szkoln¹ pielêgniarkê, Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹, Komendê Policji,
S³u¿bê Zdrowia i wiele innych instytucji.
Na co dzieñ nauczyciele staraj¹ siê zachêcaæ
uczniów do zdrowego od¿ywiania siê i aktywnoci
fizycznej. Profilaktyka prozdrowotna w szkole realizowana jest poprzez liczne akcje profilaktyczne na
terenie szko³y, opracowanie gablot szkolnych oraz
motywowanie uczniów do udzia³u w pozaszkolnych
imprezach.
Na ka¿dym kroku staramy siê zachêciæ uczniów
do zdrowego trybu ¿ycia, ale równie¿ umo¿liwiamy
im wykazanie siê znajomoci¹ zasad zdrowego stylu ¿ycia i kreatywnoci¹ poprzez projekty edukacyjne przygotowywane w ich wykonaniu. Liczne
akcje pod has³em:
  Marchewka zamiast   Dzieñ bez papierosa,
 zajêcia szkolne w Eko-ogrodzie,
 Æwicz¹ z nami mamy, æwicz¹ z nami babcie,
lepiej kupiæ trampki ni¿ kolejne kapcie,
 Trzymaj formê,
 Czy moje dziecko jest uzale¿nione od internetu?
oraz przeró¿ne prelekcje i tematyka godzin wycho-

wawczych sprawiaj¹ , ¿e coraz wiêcej dzieci przekonuje siê, ¿e warto prowadziæ zdrowy styl ¿ycia, który jest przecie¿ w dzisiejszych czasach taki modny
na wiecie. Nie we wszystkie akcje uczniowie chêtnie siê anga¿uj¹ i w nich uczestnicz¹, ale czêsto zdarza siê tak, ¿e kilka osób w klasie jest w stanie przekonaæ niedowiarków i namówiæ ich do wziêcia udzia³u w danym przedsiêwziêciu. Jednak w wiêkszoci
przypadków uczniowie chêtnie pomagaj¹ nam i wk³adaj¹ wiele serca w powodzenie akcji. Wszyscy nauczyciele s¹ zaanga¿owani w propagowanie zdrowego stylu ¿ycia, jednak doæ trudne zadanie spad³o na nauczycieli wychowania fizycznego, którzy
oprócz przekazania wiedzy o zdrowiu, musz¹ równie¿ zachêciæ ich do wysi³ku fizycznego.
W tym celu lekcje wychowania fizycznego s¹ urozmaicane po to, aby zachêciæ uczniów do aktywnego udzia³u w lekcji. W tym celu, w poprzednim roku
szkolnym zosta³ zakupiony dodatkowy sprzêt sportowy w postaci gum do æwiczeñ, kijków do Nordic
Walkingu oraz du¿ych pi³ek. Wprowadzamy na sta³e do swojego planu lekcje aerobiku, tañca i pieszych rajdów. Wszystkie te starania sprawiaj¹, ¿e
nasza m³odzie¿ jest coraz lepiej wyedukowana, ³awki
nieæwicz¹cych nie zawsze s¹ zajête, a m³odzi ludzie
coraz sprawniejsi i dziêki temu szczêliwsi. Tak¹
mamy nadziejê.
Nauczyciele wychowania fizycznego
 Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie

Gimnazjum Nr 34
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Zdrowie
to nasza tradycja
Promowanie zdrowego stylu ¿ycia w naszej szkole to ju¿ tradycja. Mamy swoje sprawdzone sposoby i harmonogram pracy, przyjació³ wspieraj¹cych
nasze dzia³ania merytorycznie i organizacyjnie, poparcie i zaufanie rodziców naszych uczniów oraz
przekonanie, ¿e warto. Jestemy te¿ wybredni przy
wyborze nowych partnerów, programów i metod
dzia³ania. Wiemy bowiem, ¿e aby osi¹gn¹æ tak niezwyczajny cel, trzeba nie tylko chêci i dzia³añ na
zasadzie zrywu kolektywu. Potrzebny jest dobry i
realny plan. Kompatybilnoæ ca³ego szkolnego systemu, zaanga¿owanie wszystkich pracowników szko³y i konkretne cele do osi¹gniêcia. Dzisiaj jest moda
na bycie fit. To powinno u³atwiæ nam pracê a niestety paradoksalnie bywa kul¹ u nogi. A¿ siê nie chce
wierzyæ, ¿e moda na bycie zdrowym mo¿e zdrowiu
niewiele pomagaæ. Sekret bowiem tkwi w rzetelnej
wiedzy i w³aciwych nawykach. To jest podstawa
na jakiej opieramy ca³¹ profilaktykê prozdrowotn¹
w naszej szkole.
Aby nasi uczniowie posiedli rzeteln¹ wiedzê i prawid³owe nawyki, organizujemy w naszej szkole spo-

tkania z zaprzyjanionymi naukowcami z Zak³adu
Fizjologii ¯ywienia Cz³owieka ZUT, chodzimy do
owego zak³adu na zajêcia warsztatowe powiêcone
nie tylko prawid³owemu od¿ywianiu , ale równie¿
dzia³aniu uk³adu pokarmowego. Ka¿dego roku w
ramach szerokiej wspó³pracy z rzeczonym zak³adem
odbywaj¹ siê pomiary antropometryczne naszych
uczniów, które póniej przekazywane s¹ ich rodzicom jako dokumentacja medyczna rozwoju pociechy. Nasze dzieciaki s¹ systematycznie ankietowane i czêsto szkolone w odpowiedzi na pojawiaj¹ce
siê zagro¿enia. Prowadzone by³y wyk³ady i warsztaty o napojach energetyzuj¹cych, suplementach
diety oraz u¿ywkach.
Co trzy lata rozpoczyna siê w naszej szkole nowy
trzyletni cykl kszta³cenia uczniów w zakresie zachowañ prozdrowotnych w klasach promuj¹cych
zdrowie. Ka¿da taka klasa ma specjalnie skonstruowany program Promocji Zdrowia, gdzie opiekunami merytorycznymi s¹ pracownicy naukowi wymienionego wczeniej Zak³adu Fizjologii ¯ywienia Cz³owieka, a m³odzie¿ kszta³ci siê po to, by
m¹drze wybiera³a ze sklepowych pó³ek i by swoj¹
wiedz¹ dzieli³a siê z innymi. Ze swoimi kolegami,
rodzicami i rodzeñstwem. Na zajêciach promocji
zdrowia odwiedzamy sklepy , by poczytaæ ze zrozumieniem i uwag¹ etykiety na ulubionych produktach, ogl¹damy filmy na temat sk³adników pokarmowych i ich roli, uk³adamy poprawnie jad³ospisy,
a gdy to ju¿ potrafimy korygujemy jad³ospisy naszych kolegów. Poni¿ej pozwoli³am sobie dla lepszej orientacji zaprezentowaæ fragment listy tematów realizowanych na takich zajêciach.
1. Witaminowy koktajl, czyli pochwa³a umiaru i
naturalnoci
2. O wêdrówce bu³ki z mas³em przez przewód pokarmowy
3. Mody i systemy ¿ywieniowe  rzecz o dietach
4. Portret przek¹ski
5. Gdy jedzenie boli  o problemach z ³aknieniem
6. Wygl¹d zale¿y od diety. O wp³ywie pokarmu na
stan w³osów, skóry i paznokci.
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7. O lupach na zakupach, czyli jak czytaæ etykiety
na produktach spo¿ywczych
itp
Jedn¹ z wa¿niejszych akcji naszej szko³y jest Tydzieñ dla Zdrowia, podczas którego wszyscy chêtni rywalizuj¹ w konkursach na najlepsz¹ sa³atkê,
najciekawszy przepis na jesienne danie (na przyk³ad z dyni) i próbuj¹ domowych wypieków z udzia³em najzdrowszego i najbardziej polskiego owocu 
jab³ka. Na wysokoci zadania staj¹ zarówno nasi
m³odzi przyjaciele, jak i ich rodzice, czy rodzeñstwo. Nierzadko przyniesiona do szko³y szarlotka
jest popisowym deserem w danej rodzinie od pokoleñ i mamy szczêcie podczas wiêta Jab³ka poznaæ ten rarytas. Od samego rana w kilku domach
t³oczone s¹ soki z jab³ek lub rozlewane do termosów przygotowane wieczorem poprzedniego dnia
kompoty! Odbywa siê te¿ konkurs wiedzy o zdrowym stylu ¿ycia. Tydzieñ dla Zdrowia to jedno z
kilku wa¿nych zadañ edukacji rówieniczej prowadzonej przez uczniów klasy promuj¹cej zdrowie oraz
licznych chêtnych z pozosta³ych klas. To szalony
dobry czas pod koniec padziernika w naszym gimnazjum.
Innym tego typu wyzwaniem dla m³odych ludzi
s¹ warsztaty na okrelony temat. Przygotowywane
i prowadzone przez samych uczniów: warsztaty wodne (o roli wody w prawid³owym funkcjonowaniu
organizmu) czy warsztaty b³onnikowe z degustacj¹
ró¿nych rarytasów. W tym roku pojawi¹ siê te¿ techniki antystresowe i gimnastyka dla leniwych.
Ka¿dego roku wród tematów projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów proponowane s¹ te¿ takie, które poszerzaj¹ wiedzê prozdro-

wotn¹. I tak oto badalimy preferencje ¿ywieniowe
naszej szkolnej spo³ecznoci, sprawdzalimy jak
dzia³a b³onnik i radzilimy gdzie go skutecznie
szukaæ, rehabilitowalimy s³oñce i ostrzegalimy
przed nim, a nawet robilimy s¹d nad fast foodami.
S¹ w naszej szkole ró¿ne metody na roz³adowanie
napiêcia. Po pierwsze jestemy bardzo aktywn¹ sportowo szko³¹ z wieloma osi¹gniêciami i licznymi propozycjami zajêæ ruchowych po szkole. Mamy dobre
propozycje dla lekkoatletów i pi³karzy, a raczej pi³karek no¿nych. Ka¿dego roku w pierwszy dzieñ wiosny odbywaj¹ siê u nas tradycyjne pojedynki taneczne
w ramach Szkolnego Konkursu Tañca. Taka zdrowa
alternatywa dla tradycyjnych wagarów. S¹ w naszej
szkole nauczyciele kochaj¹cy gry miejskie i zajêcia survivalowe. S¹ tacy, którzy organizuj¹ m³odym wolontariuszom okazjê do okazywania
serca innym. Poczucie, ¿e siê
jest dobrym cz³owiekiem bardzo podnosi na duchu. W
naszej szkole jest klasa z
wolontariatem cile wspó³pracuj¹ca z Politesem. Dla
mi³oników gier karcianych
nie zabraknie dobrych prze-

wodników w osobach nauczycieli. Nasi uczniowie
czêsto podczas przerw graj¹ w bryd¿a. Nauczono
ich tego na zajêciach pozalekcyjnych. Korzystaj¹
przy dobrej pogodzie z dwóch boisk albo po prostu
siedz¹ na ³awkach, kanapach czy fotelach, które
porozstawialimy dla nich w szkolnych korytarzach.
Zagl¹daj¹c podczas przerw, szczególnie tej najd³u¿szej 30 minutowej do gabinetu pedagog szko³y ,
zobaczyæ mo¿na na wygodnej kanapie towarzystwo,
które przyby³o na³adowaæ akumulatory, albo wyp³akaæ siê w fachowy rêkaw.
Opisany powy¿ej stan rzeczy trwa u nas dobrych
parê lat. Ale nie ma rozwoju bez nowoci! Najnowsze nasze wyzwanie, najwie¿szy pomys³ to innowacja pedagogiczna realizowana przez czterech nauczycieli przyrodników jednoczenie w jednej z klas
pierwszych. Nazwa byæ mo¿e na pierwszy rzut oka
nie ma wiele wspólnego z promowaniem zdrowia,
ale to pozory.
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rodowisko ponad wszystko! uczyæ ma naszych podopiecznych ¿ycia w zgodzie z najbli¿szym
otoczeniem! Uczyæ ma mi³oci do najbli¿szej okolicy i przyrody regionu poprzez ich poznawanie, szacunku do jedzenia i ziemi, jako miejsca produkuj¹cego pokarm, respektu wobec potrzeb w³asnego
cia³a. W czterech oddzielnych ale wspó³pracuj¹cych
ze sob¹ blokach, wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych ma
powstaæ uczniowska umiejêtnoæ czytania etykiet i
liczenia kalorii, postêpowania z odpadami, wykorzystywania we w³aciwy sposób danych nam zasobów. Plan mamy ambitny, ale powsta³ on w oparciu o wieloletnie dotychczasowe dzia³ania czterech
ró¿nych osób. Wychodz¹ one z za³o¿enia, ¿e nie
mo¿na edukowaæ dzieci w zakresie profilaktyki prozdrowotnej w oderwaniu od natury i jej darów oraz
potrzeb.
Dla sprawnego i ciekawego realizowania zadañ:
profilaktyka prozdrowotna, redukcja stresu, pochwa³a aktywnoci fizycznej warto zajrzeæ tu i tam.
Warto korzystaæ z istniej¹cych materia³ów. Coraz
liczniejszych i coraz ciekawszych. Wspania³¹ baz¹
kart pracy i bankiem dobrych pomys³ów jest program edukacyjny (w tym roku ruszy 7 edycja) ¯yj
smacznie i zdrowo; bardzo znany ogólnopolski
program Trzymaj Formê, czy program przeciwdzia³aniu przyjmowaniu substancji uzale¿niaj¹cych
Unplugged. Warto tak¿e poznaæ ogólnopolski projekt edukacyjny Rowerowa szko³a. Ka¿da z wymienionych propozycji by³a dla mnie i wielu moich
kolegów inspiracj¹ do w³asnych poszukiwañ.
Agnieszka Skrzypczak
 Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie
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Zespó³ Szkó³ Nr 6 Gastronomik

Zdrowy
Gastronomik

Ka¿demu zale¿y na zdrowym i szczêliwym ¿yciu
od najwczeniejszych lat do pónej staroci. Ogromny wp³yw na to ma wychowanie zarówno na etapie
domowym jak i szkolnym. W tych miejscach jestemy uczeni w jaki sposób mamy zdrowo siê od¿ywiaæ, jaki uprawiaæ sport, jak radziæ sobie ze stresem,
ile i w jaki sposób uczyæ siê, odpoczywaæ, myleæ,
funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie  jak zdrowo ¿yæ.
Nazywam siê Monika i od d³u¿szego czasu zajmujê siê promocj¹ zdrowia w Zespole Szkó³ Numer 6
imienia Miko³aja Reja w Szczecinie (popularnym Gastronomiku). To tu wspólnie z m³odzie¿¹ z naszej
szko³y oraz zespo³em kole¿anek i kolegów podejmujemy wiêksze lub mniejsze dzia³ania w tym zakresie.
Zdrowy tryb ¿ycia oraz zwi¹zane z tym zdrowe od¿ywianie i aktywnoæ fizyczna tkwi¹ g³êboko w mojej
osobowoci. Ka¿dego dnia staram siê dbaæ o dostarczanie mojemu organizmowi cennych sk³adników
od¿ywczych. Wyj¹tkiem jest kawa, któr¹ uwielbiam,
ale to temat, który dzi przemilczê Ca³kowicie zgadzam siê ze s³owami H. Nakajima, ¿e systematyczna
edukacja zdrowotna w szkole jest uwa¿ana za najbardziej op³acaln¹, d³ugofalow¹ inwestycjê w zdrowie spo³eczeñstwa i tym, ¿e czym skorupka za
m³odu nasi¹knie tym na staroæ tr¹ci. Tylko na
silnym (czyt. zdrowo od¿ywionym, wysportowanym,
radz¹cym sobie ze stresem m³odym cz³owieku) fundamencie, mo¿na zbudowaæ porz¹dny dom (czyt.
zdrowe ¿ycie doros³ego cz³owieka). Aby to osi¹gn¹æ
konieczna jest zatem profilaktyka prozdrowotna podejmowana w placówkach owiatowych na ró¿nych
etapach edukacji.
W mojej szkole podejmowane s¹ dzia³ania promuj¹ce zdrowy tryb ¿ycia. W latach 2011-2015
uczestniczylimy w trzech obszernych programach
o tematyce prozdrowotnej: Zachodniopomorskiej
Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie (ZSSPZ), Szwajcarsko Polskim Programie Wspó³pracy (SPPW/
KIK34), Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem
(EKWzR). Te wieloletnie programy zakoñczy³y siê
certyfikacj¹ dla szko³y a przede wszystkim stworzeniem zdrowych nawyków w zachowaniach m³odzie¿y. Pamiêtacie? Czym skorupka za m³odu .
Zdrowe nawyki jak automatyzm w wybieraniu zdrowego jedzenia (np. warzyw zamiast s³odyczy), w codziennych æwiczeniach fizycznych i umys³owych
(np. bieganie, czytanie ksi¹¿ek, kreatywnoæ) mog¹

zrodziæ siê poprzez wielokrotne powtarzanie w³aciwych  zdrowych zachowañ. Chc¹c osi¹gn¹æ ten
cel Gastronomik (czyt. zespó³ zaanga¿owanych w
to ludzi) w ramach wymienionych wy¿ej programów
realizowa³ ogrom projektów, konkursów, wewnêtrznych programów, organizowane by³y wycieczki edukacyjne, wyk³ady, warsztaty czy konferencje.
Wród projektów na uwagê zas³uguj¹ zrealizowane przez nasz¹ szko³ê: Kszta³towanie zdrowego modelu ¿ywieniowego poprzez spo¿ycie ryb i
ich przetworów wród m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych w Szczecinie, M¹dre ¯ywienie Zdrowe Pokolenie  Polskiego Towarzystwa Dietetyki, w formie konkursu plastycznego M¹dre ¯ywienie Zdrowe Pokolenie, Od dzi m¹drze siê od¿ywiam (konkurs na m³odych redaktorów portalu)
czy autorski program Moda na Zdrowie dotycz¹cy promocji zdrowia i szko³y w regionie, skierowany do m³odzie¿y szkó³ programowo ni¿szych.
Nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele promocji zdrowia Gastronomika czynnie brali dzia³ w
konferencjach organizowanych w Szczecinie. Do
godnych wspomnienia mo¿na zaliczyæ: wojewódzk¹
konferencjê w ramach projektu edukacyjnego
Szko³a Promuj¹ca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Szkolenie dla szkó³ i placówek nale¿¹cych do Wojewódzkiej Sieci Szkó³
Promuj¹cych Zdrowie w województwie zachodniopomorskim, wojewódzk¹ konferencjê nt. Zasad
prawid³owego ¿ywienia w aspekcie chorób cywilizacyjnych, wojewódzk¹ konferencjê Edukacja
zdrowotna  efektywna broñ w walce z nowotworem, Styl ¿ycia a problemy od¿ywiania u
uczniów, Suplementy diety. Napoje energetyzuj¹ce, Problemy od¿ywiania u dzieci i m³odzie¿y
i zwi¹zane z tym choroby, wojewódzk¹ konferencjê zorganizowan¹ w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Nastêpstw Palenia Tytoniu w
Polsce  cele i zadania na lata 2014-2018 oraz projekt edukacyjny Szko³a promuj¹ca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, konferencjê Genetyka w leczeniu chorób nowotworo-

wych. Informacje uzyskiwane w ten sposób zosta³y wdro¿one w pracê u podstaw na tym polu w naszej szkole, w kszta³towanie zdrowych nawyków.
Z konkursów, w których uczestniczy³a nasza placówka nale¿y podkreliæ ogólnopolski konkurs
Czas na Zdrowie, który sk³ada³ siê z dwóch etapów: rozgrzewki i festynu. Z tej okazji zorganizowalimy przedstawienie po³¹czone z prezentacj¹ o istocie warzyw i aktywnoci w ¿yciu codziennym. M³odzie¿ przygotowa³a plakaty i ulotki informacyjne o
festynie, na którym przy wspó³pracy z gospodarstwami agroturystycznymi i sklepami ze zdrow¹ ¿ywnoci¹ z naszego miasta przygotowalimy stoiska.
Sporz¹dzilimy i podalimy potrawy ekologiczne,
zaprosilimy goci: sportowców i lekarzy, którzy
wyg³osili wyk³ady. M³odzie¿ podczas festynu obejrza³a filmy mietnik w mojej g³owie otrzymany
od organizatora  Fundacji Banku Ochrony rodowiska. W ramach festynu zdrowia zorganizowany
zosta³ szkolny konkurs Ekologia to nie moda
sponsorowany przez Agencjê Rynku Rolnego Oddzia³u Terenowego w Szczecinie. W ramach tego
wrêczone zosta³y zwyciêzcom nagrody rzeczowe.
Na festynie zainicjowany by³ uk³ad taneczny, do
którego przy³¹czyli siê zebrani. Nastêpnie grupa
m³odzie¿y z opiekunami uda³a siê na rajd rowerowy.
Konkurs Czas na zdrowie w 2012 roku zakoñczy³
siê dla nas sukcesem, uzyskalimy pierwsze miejsce. W konkursie Szko³a promuj¹ca zalecenia
Europejskiego kodeksu walki z rakiem w Urzêdzie Wojewódzkim przedstawi³am nasze dzia³ania na
rzecz profilaktyki nowotworowej. Przygotowa³am
prezentacjê ukazuj¹c¹ ca³okszta³t dzia³añ w tym zakresie co przyczyni³o siê do uzyskania zwyciêstwa
wród szkó³ ponadgimnazjalnych. Szko³a otrzyma³a
w 2015 roku za pierwsze miejsce kolejn¹ nagrodê.
Wród akcji, organizowanych wewn¹trz szko³y
kamieniem milowym sta³y siê tzw. dni zdrowia takie jak Dzieñ Wody, Dzieñ ¯ywnoci, Dzieñ G³odu, Dzieñ Walki z Oty³oci¹, Dzieñ Bez Papierosa, Dzieñ Walki z Czerniakiem, Dni Zdrowia,
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Dzieñ Ró¿owej Wst¹¿eczki, Dzieñ Czekolady,
Dzieñ Celiakii, Dzieñ Walki z Osteoporoz¹. Nowatorski pomys³ realizowany od wielu lat zgodnie
z kalendarzem imprez, obejmowa³ edukowanie oraz
promowanie i utrwalanie zachowañ prozdrowotnych. Zale¿nie od okrelonej tematyki "dnia zdrowia" tworzylimy: plakaty, tablice tematyczne, ulotki, ankiety, dystrybuowana by³a zdrowa ¿ywnoæ,
woda, fantomy o tematyce zdrowotnej, udzielano
informacji, organizowano pogadanki, dokonywano
pomiarów, podawano ogólne zalecenia ¿ywieniowe.
Gastronomik w ramach promocji zdrowia przez
wiele lat uczestniczy³ w wyk³adach Szko³y Zdrowia, prowadzonych na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich.
Gospodarzem tych arcyciekawych spotkañ by³ profesor nauk medycznych Jacek Rudnicki a zaproszeni specjalici z ró¿nych dziedzin dotycz¹cych zdrowia, co miesi¹c poruszali aktualne kwestie w tej dziedzinie. Z ciekawych tematów warto zauwa¿yæ: Kwasy LC PUFA o wartoci ryb i owoców morza bogatych w cenne niezbêdne nienasycone kwasy t³uszczowe (NNKT), Wiza¿ w medycynie, Terapia eksperymentalna  niedo¿ywienie w chorobie i leczenie ¿ywieniowe, Moje serce, Przeciwdzia³ania
chorobom nowotworowym, Okulistyka, Alergie, Rezonans magnetyczny, Terapia holistyczna na co dzieñ, Zdrowotne i estetyczne aspekty
¿ywienia, Nauka, sztuka i filozofia.
W naszej placówce organizowane by³y warsztaty dietetyczne powiêcone celiakii i problemowi
¿ywienia bezglutenowego. Zaproszony goæ pani
Jolanta Meller z Polskiego Stowarzyszenia Osób z
Celiaki¹ i na Diecie Bezglutenowej poprowadzi³a dla
nauczycieli i uczniów wyk³ad, uczniowie sporz¹dzili
potrawy bezglutenowe, degustowano wykonane
dania, udostêpnione zosta³y materia³y (czasopisma,
broszury itp.) na powy¿szy temat. Odby³ siê tak¿e
test wiedzy z omawianego tematu oraz diagnoza.
Ciekawymi warsztatami by³y te z okazji Dnia Chleba oraz nt. Lekka Kuchnia na obcasach  ulubione potrawy kobiet czy ¯yj zdrowo i aktywnie
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realizowane przez kole¿anki przedmiotów zawodowych i pokrewnych.
Swoim uczniom w naszej szkole serwujemy spor¹
dawkê informacji w formie wyk³adów zwi¹zanych z
profilaktyk¹ zdrowotn¹: Kwiat kobiecoci poprowadzonym przez Idê Karpiñsk¹ za³o¿ycielkê Kwiatu
Kobiecoci i Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz
Walki z Rakiem Szyjki Macicy w ramach kampanii
spo³ecznej Piêkna bo zdrowa, Szko³a Promuj¹ca
Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
poprowadzony przez dr Barbarê Ciborowsk¹, Czy
bakterie wystêpuj¹ce w wodzie mog¹ nam zagra¿aæ?
poprowadzony przez dr Ma³gorzatê Pawlikowsk¹
Wawrych z Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Szczeciñskiego, Czerniak z cyklu wyk³adów o nowotworach z³oliwych, Higiena pracy umys³owej  mapy
pamiêci, Odpowiedzialnoæ karna nieletnich w tym
o niepaleniu papierosów przez nieletnich poprowadzone przez pedagoga i nauczycieli.
W ramach profilaktyki prozdrowotnej w naszym
Gastronomiku organizowane by³y wycieczki edukacyjne w tym przy wspó³pracy dyrekcji szpitala i lekarza
medycyny pana Mariusza Holickiego kierownika Zak³adu Diagnostyki Obrazowej ZCO do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Celem tego wydarzenia by³o szerzenie: profilaktyki antynowotworowej
poprzez badania kontrolne, zwiêkszenia wiadomoci
w dziedzinie zdrowia, zapoznania siê z najnowoczeniejsz¹ aparatur¹ do badañ, przypomnienia zasad
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Skorzysta-

limy te¿ z corocznych wyk³adów organizowanych
przez Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego nt.: Roli i potrzeby istnienia specjalisty w systemie promocji i ochrony zdrowia w
projekcie Akademickiego Szczecina pod patronatem
pani prof. Beaty Karakiewicz. Ponadto Zak³ad Biochemii i ¯ywienia Cz³owieka Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Dni Otwarte Dietetyki zorganizowa³
wyk³ad Czy wiesz, ¿e ? Czyli co powiniene wiedzieæ o dietach dr hab. Izabeli Gutowskiej. Na miejscu
odby³o siê sprawdzenie umiejêtnoci uczestników w
laboratorium biochemicznym, spacer po pracowniach
laboratoryjnych uczelni, dokonano prezentacji sprzêtu antropometrycznego. Uczestniczylimy równie¿ w
wyk³adach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego na Wydziale Rybactwa Morskiego
i Technologii ¯ywnoci prowadzonych przez pani¹
prof. Mariolê Friedrich oraz dr in¿. Zuzannê Goluch
Koniuszy oraz w Nocy Naukowców, na którym poruszono zagadnienia o tytule Poradnictwo ¿ywieniowe i ocena stanu od¿ywienia.
Jedn¹ z form komunikacji, z wiêksz¹ czêci¹ spo³ecznoci szkolnej, w tym z rodzicami, opiekunami a tak¿e
m³odzie¿¹ szkó³ gimnazjalnych z okazji np.: Dni Otwartych szko³y oraz kampusów s¹ tablice tematyczne na
ró¿ne wa¿ne tematy o zdrowiu. Wród tematów na
nich poruszanych by³y takie jak: happening antynikotynowy z okazji wiatowego Dnia Rzucania Palenia,
zasady higienicznego trybu ¿ycia w oparciu o kodeks
walki z rakiem, potrzeby badañ i szczepieñ w profilaktyce antynowotworowej, zalecenia ¿ywieniowe m³odzie¿y w wieku szkolnym, informacje o HIV, ¿ywnoci
dla aktywnych, czy ostatnio nowej piramidy ¿ywienia
itp. Dobr¹ form¹ kontaktu z rodzicem s¹ apele, komunikaty, relacje z akcji prozdrowotnych przekazywane
drog¹ elektroniczn¹ na stronie internetowej szko³y
b¹d w zak³adce promocja zdrowia.
Dla wybitnie zdolnej i chêtnej m³odzie¿y propagowanie zachowañ prozdrowotnych realizowa³am
poprzez szerzenie wiedzy na tym polu. Nasi uczniowie uczestniczyli w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia Polskiego Czerwonego Krzy¿a, z
roku na rok kwalifikuj¹c siê do etapów okrêgowych
i ogólnopolskich. Oprócz zdobytej wiedzy wykazywali siê umiejêtnoci¹ promowania zdrowia wród
kolegów i spo³ecznoci lokalnej. Miêdzy innymi
uczennice naszej szko³y zorganizowa³y zajêcia sportowe na terenie internatu naszej szko³y i zachêci³y
do udzia³u pozosta³e jego mieszkanki. Innym razem
zajê³y siê profilaktyk¹ antynikotynow¹ w jednym ze
szczeciñskich gimnazjów i na terenie naszego miasta rozdaj¹c m.in. ulotki informacyjne.
Przeprowadzilimy wród m³odzie¿y badania ankietowe na temat: U¿ywanych przez m³odzie¿ sub-

stancji psychoaktywnych w ramach miêdzynarodowego programu badawczego ESPAD oraz na temat: Spo¿ycia napojów w krajach Unii Europejskiej
i zmian nawyków konsumpcyjnych napojów zorganizowane przez EFSA  Europejski Urz¹d do Spraw
Bezpieczeñstwa ¯ywnoci. Uzyskane wyniki ukaza³y nam na co zwracaæ uwagê w profilaktyce zdrowotnej. W tym celu pos³u¿ylimy siê udostêpnionymi
materia³ami od organizatorów SPPW zawieraj¹cymi
treci miêdzy innymi na tematy takie jak: Czy czytanie etykiet mo¿e odchudzaæ, Czym s¹ wêglowodany, Dowiedz siê wiêcej o napojach energetyzuj¹cych, Sól  dobra czy z³a co watro wiedzieæ itd.,
które udostêpnilimy do ogólnego wykorzystania.
Ciekawym dowiadczeniem by³y tak¿e projekcje
filmów szkoleniowych o tematyce prozdrowotnej
przekazanych przez organizatorów akcji Zachowaj
równowagê. Dziêki comiesiêcznej transmisji tych
krótkometra¿owych filmów  zabawnych historyjek m³odzie¿ odnajdywa³a swój sposób na rozwój
higienicznego trybu ¿ycia.
Ruch to zdrowie. Dziêki æwiczeniom fizycznym
powstaj¹ w nas endorfiny, nastêpuje redukcja stresu. Gastronomik ma szerokie spektrum dzia³añ tak¿e w tym zakresie. Wród organizowanych imprez sportowych odbywa³y siê w ramach naszej
szko³y cyklicznie takie aktywnoci jak rajd rowerowy, Szkolny Turniej Trójek Siatkarskich o Puchar Nauczycieli WF, miêdzyklasowe zawody
sportowe w pi³ce no¿nej, pi³ce no¿nej halowej,
pi³ce siatkowej dziewcz¹t, rajd pieszy, impreza
sportowo-rekreacyjna, Dzieñ Sportu Szkolnego,
zaanga¿owanie do aktywnoci sportowej i higienicznego trybu ¿ycia mieszkanek internatu w ramach akcji Æwicz razem z nami, marsze na orientacjê. Zrzesza³y one masê aktywistów z naszej
szko³y i budzi³y wielki entuzjazm.
Namacalnym i smacznym dowodem prozdrowotnej dzia³alnoci naszej placówki jest bufet szkolny,
w którym mo¿na kupiæ zdrowe jedzenie, które zaspokaja nasze oczekiwania organoleptyczne i jest
zgodne z zasadami ¿ywienia. M³odzie¿y nie trzeba
namawiaæ do kupowania takich produktów.
Reasumuj¹c mo¿na rzec: Valetudo bonum optimum
(Zdrowie najlepszym dobrem), ale ¿eby ono by³o, ¿eby
nie korzystaæ lub rzadko korzystaæ z pomocy lekarzy,
medykamentów nale¿y zdrowo ¿yæ, a ¿eby tak by³o,
musimy zrozumieæ, ¿e zale¿y to tylko i wy³¹cznie od
nas. Najwiêkszym k³opotem, aby sobie z tym poradziæ
jestemy my sami. Musimy zrozumieæ i nauczyæ siê jak
zapobiegaæ chorobom a nie je leczyæ.
mgr in¿. Monika Kroehnke
 koordynator promocji zdrowia
w Zespole Szkó³ Nr 6 im. M. Reja

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach
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Morska sobota
w morskim Szczecinie...

G³az na Inauguracjê, Ulysses
i B³êkitna Wstêga

B³êkitna Wstêga jeziora Miedwie to po prostu
szarfa, ale wstêga  wimpel  powiewaj¹ca na maszcie jachtu Ulysses by³a naprawdê imponuj¹ca,
gdy¿ mia³a a¿ 50 m d³ugoci!!! Ale po kolei
Sobota 1 bm. by³a w Szczecinie wyj¹tkowo morska, nawet jak na morski i portowy Szczecin. Zaczê³a
siê nostalgiczn¹ i wzruszaj¹c¹ uroczystoci¹ ods³oniêcia g³azu przed gmachem obecnej Akademii Morskiej, na Wa³ach Chrobrego, upamiêtniaj¹cego mieszcz¹c¹ siê tam  w latach 1963-1971 - jej poprzedniczkê,
czyli Pañstwow¹ Szko³ê Morsk¹. By³a to wtedy szko³a
pó³wy¿sza, trzyletnia, a na jedno miejsce bywa³o do 10
chêtnych maturzystów, z ca³ego kraju. Wykszta³ci³a
wielu doskona³ych fachowców, nawigatorów i mechaników okrêtowych, stanowi¹cych przez lata trzon kadr
polskiej floty - handlowej i rybackiej. Póniej zyska³a
rangê uczelni  Wy¿szej Szko³y Morskiej, wreszcie
Akademii Morskiej. Jeszcze wczeniej, w latach 19471953, dzia³a³a pierwsza w polskim Szczecinie Pañstwowa Szko³a Morska, wtedy w jednym z gmachów póniejszej Politechniki Szczeciñskiej (dzisiejszego ZUT).
Sobotnia uroczystoæ ods³oniêcia i powiêcenia 6tonowego g³azu  z inicjatywy absolwentów PSM 
zgromadzi³a w³anie wielu jej absolwentów i by³ych
wyk³adowców, a tak¿e goci i w³adze (na zdjêciach).
Równoczenie by³ to wstêp do Inauguracji kolejnego
roku akademickiego AM, ju¿ nad Odr¹, u podnó¿a
Wa³ów Chrobrego, i oczywicie do wielu wspomnieniowych rozmów i kole¿eñskiego spotkania
Warto dodaæ, ¿e zarówno PSM, jak potem WSM
i AM, zawsze mia³y i maj¹ spore zwi¹zki ¿eglar-
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Szko³a Podstawowa Nr 63

Marynarskie lubowanie

Chocia¿ jeszcze pierwszoklasistów

stwem, poczynaj¹c od tego, ¿e s³uchacze PSM mieli
swego czasu obowi¹zkowe tzw. kandydatki, czyli
obozy szkoleniowe na DZ-ach, po³¹czone z kursem na ¿eglarza jachtowego. Jednostk¹ szkoln¹ by³
ponadto szkuner Henryk Rutkowski, pocz¹tkowo jako kuter rybacki, póniej przebudowany na
brygantynê szkoln¹ PZ¯ (obecn¹ Kapitan G³owacki). Prê¿nie dzia³a³ te¿ JK AZS WSM, z w³asn¹
flotyll¹ jachtów pe³nomorskich,, z takimi znanymi
jak Tryg³aw i Polonez, które swoimi dalekimi
rejsami zapisa³y siê trwale w dziejach polskiego
¿eglarstwa. Wspólnie z ZOZZ organizowane te¿
by³y w WSM s³ynne Konferencje bezpieczeñstwa
w jachtingu, które maja byæ zreszt¹ nied³ugo wznowione. Jachty uczelniane zosta³y co prawda sprywatyzowane, ale studenckie praktyki pod ¿aglami
s¹ nadal kontynuowane, jak kiedy na Darze Pomorza, potem i nadal na Darze M³odzie¿y. To
kiedy s³uchacze i studenci tych szkó³, teraz ju¿
absolwenci, kapitanowie ¿.w. i starsi mechanicy
okrêtowi, byli organizatorami i uczestnikami niezwyk³ych rejsów i wypraw, np. wierkow¹ tratw¹
Ju-Fu 1 przez Atlantyk, a jeden a absolwentów
WSM jest obecnie kapitanem najwiêkszego na
wiecie ¿aglowca  Roayl Clipper
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Tym razem kpt.¿.w. Wiktor Czapp by³ tylko drugim po Bogu, gdy¿ My  dzielni Marynarze, wybralimy Pani¹ Dyrektor na naszego Kapitan, ¿eby
dzielnie prowadzi³a nasz okrêt , a okrêt to wyj¹tkowy, chyba jedyny w kraju (?), bowiem szczeciñska Szko³a Podstawowa Nr 63 nosi imiê Zwi¹zku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Tego
Zwi¹zku ju¿ nie ma, ale jest szko³a nosz¹ca jego imiê,
i jest sztandar szko³y, na który pierwszoklasici z³o¿yli w pi¹tek 7 bm. uroczyste lubowanie. Takie coroczne lubowanie uczniów klas pierwszych  podobnie jak w wielu innych szko³ach, to ju¿ wieloletnia tradycja w SP 63, która w tym roku wiêtowa³a
swoje 55-lecie. Morski patronat zobowi¹zuje, wiêc
wzruszaj¹cy ceremonia³ przyjmowania pierwszaków do spo³ecznoci szkolnej przypomina nieco
marynarski chrzest równikowy, przebiega wg specjalnego scenariusza, w formie dalekiego rejsu, pe³nego przygód, z odwiedzaniem kolejnych wysp 
Odwagi i Dzielnoci, Umiejêtnoci, Gimnastyki, i
Zabawek. Mali za³oganci dzielnie pokonali wszystkie rafy i mielizny, poradzili sobie z wszystkimi zadaniami i zostali dopuszczenie do lubowania
lubowali na Sztandar Szko³y i przyrzekali z przejêciem   byæ kole¿eñskimi i pomocnymi w potrzebie; nie zapominaæ o czarodziejskich s³owach
proszê, dziêkujê, przepraszam; sumiennie wykonywaæ swoje uczniowskie obowi¹zki; ( ) swoj¹
nauk¹ i zachowaniem sprawiæ radoæ rodzicom i
nauczycielom; kochaæ nasz¹ Ojczyznê  Polskê.
Po odebraniu lubowania Kapitan  dyrektor Joanna Po³eæ-Trusiuk, pasowa³a wszystkich na marynarzy. Nie mniej wzruszeni od bohaterów uroczystoci byli te¿ ich rodzice i gocie
Podobne morskie lubowania i pasowania
uczniów klas pierwszych maj¹ te¿ miejsce w innych szczeciñskich szko³ach, maj¹cych za patronów ludzi morza, jak w SP 56 im. kpt.¿.w. Konstantego Maciejewicza, w SP 37 im. kpt.¿.w. Antoniego Ledóchowskiego, czy w SP 23 im. Ma-

riusza Zaruskiego, a tak¿e w SP 2 w Gryfinie im.
kpt.¿.w. Mamerta Stankiewicza, i w innych placówkach owiatowych, szczególnie w uczestnicz¹cych w Szczeciñskim Programie Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej. Do tego dodaæ te¿ trzeba
morskie szczeciñskie przedszkola, jak PP 27
¯agielek, czy PP 65 Zatoczka. Dzi przedszkolak i uczeñ pierwszej klasy szko³y podstawowej, jutro marynarz, ¿eglarz, portowiec, stoczniowiec, cz³owiek morza
Tekst i zdjêcie: Wies³aw Seidler

50 lat Bractwa Wybrze¿a  Hermandad de La Costa
 Mesy Kaprów Polskich

Siedmiu przyjació³
uprawiaj¹cych sporty
wodne na wybrze¿u
Chile, po wielu interesuj¹cych spotkaniach
postanowi³o za³o¿yæ
stowarzyszenie i poszerzyæ swoje grono
o podobnych im samym ludzi, którzy po³knêli morskiego bakcyla. I wtedy w³anie
4 kwietnia 1951 roku
w Santiago de Chile powsta³o Hermandad de La Costa.
Rozwój Bractwa Wybrze¿a poza granice Chile by³ naturalnym procesem osobistych kontaktów z bratnimi
duszami z innych krajów na regatach miêdzynarodowych czy spotkañ w ró¿nych portach.
I w³anie podczas takiego rejsu na jachcie
mia³y do Ameryki Po³udniowej w latach 196566 polscy ¿eglarze spotkali siê w Santiago de Chile
z tamtejszymi Braæmi. Wtedy w³anie na pok³adzie jachtu 1 czerwca 1966 roku powsta³o Polskie
Bractwo Wybrze¿a, które w nawi¹zaniu do polskich tradycji morskich przyjê³o nazwê Mesa
Kaprów Polskich. Na pok³adzie mia³ego przyp³ynê³o pierwszych szeciu Braci: #1 Boles³aw
Kowalski, #2 Jerzy Knabe, #3 Krzysztof Baranowski, #4 Krzysztof Wojciechowski, #5 Bronis³aw
Siadek, #6 Ludomir M¹czka.
Wród nich mamy równie¿ swoich Braci, którzy
od lat p³ywaj¹ w rejsach z m³odzie¿¹ Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej. S¹ to: #80 Maciej Krzeptowski, #111 Cezary Paw³owski, #119 Andrzej Gedymin, #127 Piotr Owczarski, #134 Mieczys³aw Ircha, # 143 Micha³ Jósewicz, #145 Jerzy Szkudlarek.
W tym roku obchodzimy 50-lecie Bractwa Wybrze¿a. Z tej okazji zosta³a ods³oniêta tablica upamiêtniaj¹ca to wydarzenie z wizerunkiem Boles³awa
Kowalskiego Brata z # 1. Tablica, któr¹ zaprojektowa³ Bogdan Walknowski zosta³a ods³oniêta na
Skwerze Kapitanów przy Starej Rzeni.
Jolanta Ga³êzowska

Jesienne ¿eglowanie
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W jesiennej aurze, przy mglistej pogodzie m³odzie¿ Ko³a Edukacji Morskiej Pa³acu M³odzie¿y wybra³a siê na krótki rejs zakamarkami J. D¹bie. Przy
s³abym wietrze wyp³ynêlimy z przystani Centrum
¯eglarskiego na DZ-cie Kaktus. W limaczym tempie dop³ynêlimy na Kana³ Jacka. Tam dobilimy do
brzegu na wyspie Mienia, gdzie przyrodnik-amator
Paul Robien wybudowa³ jeszcze przed II Wojn¹
wiatow¹ stacjê ornitologiczn¹. Prowadzi³ tam badania naukowe , pisa³ prace i w koñcu doprowadzi³
do utworzenia rezerwatu. W 1945 najprawdopodobniej zosta³ tam zamordowany wraz z ¿on¹. W 1995
roku na wyspie zosta³ ods³oniêta pami¹tkowa tablica powiêcona przyrodnikowi. W czasie naszej wyprawy widzielimy liczne stada ³abêdzi, czaple siwe,
kaczki oraz bielika siedz¹cego na drzewie, który
wypatrywa³ swoj¹ zdobycz. P³ywaj¹c w ten pochmurny dzieñ, stwierdzilimy jedno, jezioro o ka¿dej porze roku ma swój urok.
Jolanta Ga³êziowska

Dary jesieni z PP 27

Dla rodziców i ca³ej owiaty

Naprawdê kosze pe³ne darów jesieni - na zdjêciu 
czeka³y na rodziców i goci wzruszaj¹cego spotkania wszystkich dzieci i ca³ego personelu szczeciñskiego Przedszkola Publicznego Nr 27 ¯agielek, z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tym razem ka¿da
grupa maluchów, pod opiek¹ swoich opiekunek, przygotowa³a i zaprezentowa³a nie tañce i piosenki morskie  które s¹ specjalnoci¹ tego morskiego przedszkola  a okolicznociowe, nastrojowe, z podziêkowaniami i gratulacjami nie tylko dla swoich rodziców,
dyrekcji przedszkola i kadry, ale i dla ca³ej szczeciñskiej owiaty. Dzieci dziêkowa³y tañcem i piosenk¹,
w tym m.in. w³anie jesienn¹, wrêczaj¹c doros³ym
specjalne, jesienne upominki
Idzie jesieñ, plony niesie,
jesieñ kolorowa.
Jab³ka, gruszki, winogrona,
Wszystko w koszu chowa 
Podobnie dzia³o siê z pewnoci¹ we wszystkich
szczeciñskich, zachodniopomorskich i krajowych przedszkolach i szko³ach. Wszystkiego najlepszego!!!
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Gimnazjum Nr 7

Pamiêtamy
o Sybirakach
Kiedy 10 lat temu Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie
przyjmowa³o zaszczytne imiê Sybiraków, nikt nie
móg³ nawet przypuszczaæ, ¿e rozpoczêta wtedy edukacja sybiracka przyniesie tak wspania³e efekty.
Gdyby zapytaæ ówczesnych uczniów: Kim jest
Sybirak?, wielu z nich mia³oby powa¿ny problem.
Na szczêcie ten obraz stanowi ju¿ przesz³oæ. Obecnie gimnazjalici z Siódemki z ³atwoci¹ potrafi¹
wymieniæ powody, dla których nale¿y przybli¿aæ
wszystkim losy Sybiraków. M³odzie¿ ta jest wiadoma historii swojego narodu, narodu niejednokrotnie nêkanego i wyzyskiwanego, którego Sybiracy
stanowi¹ istotn¹ i integraln¹ czêæ.
Program edukacji sybirackiej, stworzony przez dyrektora szko³y, Ewê Zagubieñ, niew¹tpliwie pomóg³
m³odym ludziom zrozumieæ wiele rzeczy. Uczuli³ na
problemy innych, zarówno dawne, jak i dzisiejsze.
Sprawi³, ¿e potrafi¹ szanowaæ przesz³oæ i doceniaæ
teraniejszoæ. Dowodem na to s¹ liczne prace
uczniów Gimnazjum Nr 7, które docenione przez Sybiraków oraz nauczycieli zosta³y utrwalone i opublikowane w ramach dwóch projektów edukacyjnych: Z daleka Coraz dalej  oraz Przystañ w
Szczecinie.
Po 10. latach wspó³pracy z Sybirakami przyszed³
czas na zrealizowanie kolejnego pomys³u. Dnia 2
padziernika 2016 r. odby³a siê uroczysta promocja
trzeciej ju¿ ksi¹¿ki wydanej przez Gimnazjum Nr 7
w Szczecinie   i nie zapomnê. Publikacja ta,
objêta mecenatem Miasta Szczecin, powsta³a z inicjatywy nauczycielki jêzyka polskiego Sylwii Gumowskiej-Rak oraz dyrektor szko³y Ewy Zagubieñ.
Sk³adaj¹ siê nañ listy do Sybiraków pisane przez
uczniów podczas lekcji jêzyka polskiego oraz fotografie bohaterów ksi¹¿ki i ich ulubionych miejsc w
Szczecinie, równie¿ wykonane przez uczniów szko³y. D³ugo i drobiazgowo przygotowywana uroczystoæ z okazji 10. lecia nadania Gimnazjum Nr 7 w
Szczecinie imienia Sybiraków zosta³a objêta honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty. Dedykowana by³a wszystkim Polakom, których deportowano w g³¹b Rosji. Atmosfera towarzysz¹ca imprezie by³a wspania³a. Organizatorzy przyjêli w Starej Rzeni licznie przyby³ych
goci. Wród nich znaleli siê miedzy innymi: przewodnicz¹ca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  Teresa Kalina, Zachodniopomorski

Wicekurator Owiaty - Jerzy So³tysiak, szczeciñscy radni: Jolanta Balicka oraz Wojciech Dor¿ynkiewicz, przewodnicz¹cy Rady Osiedla Majowe
Artur Broñczyk, cz³onek Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Sybiraków w Warszawie Jerzy Lewicki, ksi¹dz
proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrznoci
Bo¿ej Tadeusz Szponar, wizytator Zachodniopomorskiego Kuratorium Owiaty Monika Sadowska,
wizytator Zachodniopomorskiego Kuratorium
Owiaty W³adys³aw Sanocki, inspektor Wydzia³u
Owiaty Andronika Maciejewska-Wyryszuk, kierownik Dzia³u Edukacji Muzeum Narodowego w
Szczecinie Krystyna Milewska, prezes Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Sybiraków Albert Mi³aszewski, prezes Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
Wiêniów Politycznych Stanis³aw Brzeziñski, prof.
Ewa Jackowska i prof. Andrzej Furier z Uniwersytetu Szczeciñskiego, Krzysztof Mêciñski z Instytutu Pamiêci Narodowej, przewodnicz¹ca Rady Rodziców Gimnazjum Nr 7 Ewa Kêdzierska. Ale najwa¿niejszymi i honorowymi goæmi byli oczywicie Sybiracy - bohaterowie ksi¹¿ki  i nie zapomnê oraz autorzy tekstów i zdjêæ, które zosta³y
w niej opublikowane.
Po krótkim powitaniu gocie rozpoczêli wêdrówkê szlakiem wspomnieñ, kieruj¹c siê nie tylko w dalekie stepy Kazachstanu i na nieludzk¹ ziemiê
skut¹ lodem, ale równie¿ w strony przyjemne, bliskie  w korytarze szko³y, która ju¿ od 10 lat goci w
swych murach ofiary ludzkiej nienawici. Program
artystyczny wykonany przez uczniów szko³y przywo³a³ pamiêæ tragicznych losów wywiezionych
przedstawion¹ poprzez wra¿liwoæ i umys³ ludzi m³odych, którzy, wbrew powszechnej opinii, nie s¹ obojêtni na historyczn¹ tragediê. Najtrafniejsz¹ recenzjê wys³uchanych fragmentów prezentowanej ksi¹¿ki oraz pieni wykonanych przez uczennice szko³y
stanowi¹ ³zy wzruszenia sp³ywaj¹ce po policzkach
wiêkszoci przyby³ych goci.
Mylê, ¿e obecni uczniowie Gimnazjum Nr 7 w
Szczecinie nie maj¹ ju¿ problemu z odpowiedzi¹
na pytanie: Kim jest Sybirak?. To m³odzie¿, która ma wspania³e plany, cele, do których d¹¿y.
Patrzy w przysz³oæ pe³na wiary w dobre i szczêliwe ¿ycie. Nie boi siê tego, co j¹ czeka, bo jest
wiadoma, ¿e ukszta³towa³y j¹ zawirowania historyczne. Ukszta³towali j¹ ludzie, których historia sta³a siê wskazówk¹ i drogowskazem - SYBIRACY, za co umie w cudowny sposób, z ca³ego serca PODZIÊKOWAÆ.
Ewelina Wyka
 nauczycielka jêzyka polskiego
Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków
Fotoreporta¿ na str.:2, 31, 32
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Mali przyjaciele psów

Retrospekcja obchodów
Dnia Sybiraka
w Gimnazjum Nr 7

Pamiêtamy...
Zdjêcia: archiwum szko³y

31

32

Przedszkolaki w staro¿ytnym Egipcie,
czyli podró¿e w czasie i przestrzeni

Retrospekcja obchodów Dnia Sybiraka
w Gimnazjum Nr 7

Pamiêtamy...
Zdjêcia: archiwum szko³y

