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Obowi¹zek
udzielenia pomocy
a gotowoæ do
powiêceñ i wzglêdy
uczciwoci
Miros³aw Rutkowski

Mo¿na iæ o zak³ad, ¿e wiêkszoæ z nas nie potrafi³aby we w³aciwy sposób uzasadniæ moralnego
obowi¹zku udzielenia pomocy cz³owiekowi bêd¹cemu w powa¿nej opresji. Pomimo tego jestemy
przekonani, ¿e taki obowi¹zek ma ka¿dy, kto napotyka ludzk¹ niedolê i jest w stanie bez wiêkszego
wysi³ku podj¹æ kroki mog¹ce zapobiec zbli¿aj¹cej
siê tragedii. Wierzymy równie¿ g³êboko, ¿e nie udzielenie w takich okolicznociach pomocy jest rzecz¹
nagann¹, a osoba, która tak siê zachowuje, ponosi
odpowiedzialnoæ za powodowanie w ten sposób
z³a, jakim mo¿e byæ dowiadczenie przez innego cz³owieka przejmuj¹cego bólu, jego d³ugotrwa³e cierpienie lub utrata ¿ycia.
Nie jest to wy³¹cznie opinia ludzi wyra¿aj¹cych
prywatne intuicje b¹d niezbyt wyrafinowane regu³y moralnoci potocznej. Podobnego zdania s¹
równie¿ wytrawni filozofowie, którzy zadaj¹ sobie
niema³o trudu, aby uzasadniæ j¹ w oparciu o najlepsze argumenty.
W tej sprawie ka¿dy mo¿e uwiadomiæ sobie w³asny punkt widzenia rozwa¿aj¹c nastêpuj¹ce przyk³ady[1]:
Wyobra sobie, ¿e id¹c rano do pracy spostrzegasz w stawie ton¹ce dziecko. Wiesz, ¿e woda nie
jest g³êboka i bez trudu mo¿esz je uratowaæ. Zdajesz sobie jednak sprawê, ¿e gdy zdecydujesz siê
podj¹æ konkretne dzia³ania w celu uratowania
dziecka zniszczysz nowe buty i spodnie. Przypuszczasz te¿, ¿e straty, jakie poniesiesz, nie zostan¹
zrekompensowane. Czy w tej sytuacji masz obowi¹zek ratowaæ dziecko?
W³anie szykujesz siê do wyjcia na umówione
wczeniej spotkanie biznesowe, gdy s³yszysz s³abe
pukanie do drzwi. Otwierasz je i widzisz starsz¹ zadban¹ kobietê, która ledwo stoi na nogach kurczowo trzymaj¹c siê ogrodzenia. S³abo s³yszalnym
g³osem informuje ciê, ¿e ma zawa³ serca i prosi o
wezwanie karetki pogotowia. Nie masz w¹tpliwo-

ci, ¿e sprawa jest powa¿na. ¯ycie kobiety zale¿y
prawdopodobnie od tego co zrobisz. Zdajesz sobie
jednak sprawê, ¿e gdy zdecydujesz siê udzieliæ pomocy, nie zd¹¿ysz na spotkanie i z tego powodu bezpowrotnie stracisz szansê na lepsz¹ pracê. Rozgl¹dasz siê i widzisz, ¿e w pobli¿u nie ma nikogo, kto
móg³by ciê wybawiæ z tej trudnej sytuacji. Co masz
robiæ? Czy masz obowi¹zek udzieliæ pomocy?
Postanowi³e sprzedaæ luksusowy i niezwykle
drogi samochód, który otrzyma³e niedawno w
spadku, a pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y zainwestowaæ w fundusz emerytalny. Wkrótce przechodzisz na emeryturê i wiesz, ¿e bez pieniêdzy
uzyskanych ze sprzeda¿y samochodu, nie móg³by w nadchodz¹cych latach prowadziæ tak wygodnego ¿ycia jak dotychczas. W przeddzieñ
transakcji postanawiasz po raz ostatni pojechaæ
na wycieczkê za miasto. Parkujesz samochód
tam, gdzie zwykle - na koñcu nieu¿ywanej bocznicy kolejowej  i idziesz wzd³u¿ torów w stronê
pobliskiego lasu. Nagle zauwa¿asz, ¿e jeden z
przetaczanych wagonów toczy siê po szynach w
kierunku bawi¹cych siê na torach dzieci. S¹ one
zajête zabaw¹ i nie dostrzegaj¹ gro¿¹cego niebezpieczeñstwa. Jest tylko jeden sposób, aby ich
uratowaæ - mo¿esz przestawiæ zwrotnicê, ko³o
której stoisz, i skierowaæ wagon na bocznicê,
gdzie znajduje siê twój samochód. Jeli to zrobisz, uratujesz ¿ycie dzieci, ale stracisz samochód i przekrelisz zwi¹zane z nim nadzieje na
lepsz¹ przysz³oæ. Czy masz obowi¹zek prze³o¿yæ zwrotnicê i uratowaæ dzieci?
Co w takich sytuacjach powinnimy uczyniæ? Mylê, ¿e wystarczy³by krótki namys³ i bez trudu zgodzilibymy siê, ¿e mamy moralny obowi¹zek ratowaæ ludzi. Wydaje siê nam bowiem rzecz¹ niemo¿liw¹, aby ktokolwiek móg³ powa¿nie twierdziæ, ¿e
zniszczenie butów lub spodni mo¿e byæ wystarczaj¹cym powodem nie udzielenia pomocy dziecku, które na naszych oczach walczy o ¿ycie. Prawdopodobnie nie bêdziemy równie¿ powa¿nie traktowaæ
kogo, kto kosztem ¿ycia nieznanych mu osób
chcia³by dostaæ lepsz¹ pracê lub wy¿sz¹ emeryturê.
Tak wiêc wniosek wydaje siê oczywisty: jeli kiedykolwiek móg³by zapobiec mierci innych ludzi,
powiniene to zrobiæ nawet wówczas, gdy musia³by powiêciæ w tym celu jak¹ czêci w³asnego
dobra.
Oczywicie obowi¹zek udzielenia pomocy nie powstaje tylko w sytuacjach, w których zagro¿one jest
ludzkie zdrowie lub ¿ycie. Je¿eli przekonani jeste-

my, ¿e taki ogólny obowi¹zek na pewno istnieje, to
zwykle nie mamy w¹tpliwoci, ¿e mo¿na siê na niego powo³aæ zawsze wtedy, gdy spotykamy siê z
potrzeb¹ udzielenia jakiejkolwiek pomocy. Mo¿liwe
jest wyró¿nienie przynajmniej kilku warunków, w
których na ogó³ za uzasadnione uznaje siê istnienie
takiej potrzeby i tym samym nie kwestionuje siê
moralnej powinnoci udzielenia pomocy innym ludziom[2]:
1. Pierwszy dotyczy losowych zdarzeñ wymagaj¹cych ratowania nieznanych osób, które znajduj¹
siê w powa¿nym niebezpieczeñstwie lub w tragicznym po³o¿eniu. Mamy tu zawsze do czynienia z
du¿ym prawdopodobieñstwem utraty ludzkiego
¿ycia, zdrowia b¹d te¿ z nieuniknionym cierpieniem,
fizycznym bólem albo d³ugotrwa³¹ i intensywn¹
przykroci¹. W tych okolicznociach ratunek ma
dawaæ ocalenie, chroniæ przed zgub¹ lub zapobiegaæ du¿emu nieszczêciu. Warunek ten spe³niaj¹
wszystkie opisane powy¿ej sytuacje.
2. Obowi¹zek udzielenia pomocy wynika bezporednio z wczeniej wykonanych czynnoci. Jednym z nich jest casus obiecywania. Skoro uwa¿amy, ¿e ludzie powinni wywi¹zywaæ siê ze z³o¿onej
obietnicy, przysiêgi lub zawartej umowy, to bez trudu zgodzimy siê równie¿ co do tego, ¿e zaistnienie
zdarzenia bêd¹cego ich przedmiotem powo³uje do
¿ycia obowi¹zek postêpowania w ustalony sposób.
Tak wiêc jeli da³e komu s³owo, ¿e w trudnych dla
niego sytuacjach popieszysz mu z pomoc¹ bez
wzglêdu na okolicznoci, to niew¹tpliwie masz taki
obowi¹zek zawsze wtedy, gdy istnieje tego rodzaju
potrzeba. Przypadek drugi opiera siê z kolei na moralnej idei zadoæuczynienia. Zwolennicy takiego
ugruntowania zobowi¹zañ moralnych uwa¿aj¹, ¿e
jeli swoim dzia³aniem spowodowa³e, i¿ kto znalaz³ siê w trudnej sytuacji lub w powa¿nym niebezpieczeñstwie i potrzebuje pomocy, to osob¹, na której ci¹¿y obowi¹zek jej udzielenia jeste w³anie ty.
Takie uzasadnienie obowi¹zków zak³ada tezê, ¿e
przyczynowa odpowiedzialnoæ za trudy, na jakie
narazilimy innych, zawsze poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoæ moraln¹.
3. ród³em obowi¹zku udzielenia pomocy s¹ naturalne relacje, w jakich pozostaj¹ do siebie podlegaj¹ce mu osoby oraz ofiary losowych zdarzeñ.
Opowiadamy siê za jego istnieniem na przyk³ad wówczas, gdy uwa¿amy, ¿e rodzice powinni oddaæ
w³asn¹ nerkê swojemu dziecku, jeli w ten sposób
s¹ w stanie uchroniæ je przed mierci¹. W jakim
stopniu popieraj¹ go równie¿ ci, którzy stoj¹ na stanowisku, ¿e mamy obowi¹zek opiekowaæ siê swoimi podupadaj¹cymi na zdrowiu z powodu staroci

lub choroby rodzicami. Myl¹c tak uwa¿amy niekiedy, i¿ obowi¹zek postêpowania w ten sposób
wynika z faktu, ¿e pozostawanie z innymi ludmi w
pewnych relacjach daje nam prawo wymagaæ od
nich, aby zrobili to dla nas.
4. Najwiêcej kontrowersji budzi zobowi¹zanie do
udzielenia pomocy, rozumianej jako wywiadczenie
przys³ugi. Tutaj warunkiem zaistnienia obowi¹zku
nie musi byæ czyhaj¹ce na kogo niebezpieczeñstwo, zbli¿aj¹ca siê niechybnie tragedia, ani nawet
znalezienie siê w trudnym po³o¿eniu; s¹ nim potrzeby innych ludzi, które mo¿emy zaspokoiæ poprzez
udzielenie im konkretnej rady. Niekiedy uwa¿amy,
¿e jeli znajomy prosi nas o pomoc w urz¹dzeniu
nowego domu lub oczekuje, ¿e pomo¿emy mu w
zakupie nowego samochodu, to powinnimy okazaæ mu ¿yczliwe wsparcie.
W dalszej czêci skupiê siê wy³¹cznie na przypadkach opisanych w pkt. 1. Badanie obowi¹zku
udzielenia pomocy dokonane w oparciu o przypadki ratowania ¿ycia nieznanych ludzi, z którymi nie
³¹cz¹ nas wczeniejsze zobowi¹zania ani szczególne relacje, jest sporym uproszczeniem, lecz pozwala
na obiektywn¹, bardziej zrozumia³¹ i, jak siê wydaje,
du¿o prostsz¹ analizê tego zagadnienia. Ponadto ze
wzglêdu na niekwestionowany szacunek, jaki mamy
wobec ¿ycia ka¿dego cz³owieka wnioski, które z tego
punktu widzenia wydawaæ siê bêd¹ najlepiej uzasadnione, znajd¹ bez trudu akceptacjê i zastosowanie równie¿ tam, gdzie zwi¹zki s¹ bliskie a stawka
du¿o ni¿sza. Takie postêpowanie nie wyklucza oczywicie tezy, ¿e niekiedy by³oby lepiej, gdyby uniwersalizowalnoæ s¹dów moralnych w tej sprawie
przebiega³a w odwrotnym kierunku.

Powiêcenie i rekompensata

Z punktu widzenia kosztów, jakie ponosz¹ osoby podlegaj¹ce temu obowi¹zkowi, jedni mog¹
znajdowaæ siê w lepszej sytuacji, a inni w gorszej. Niektórzy mog¹ mieæ na tyle szczêcia, ¿e
dobro, które musz¹ w tym celu powiêciæ zostanie im w ca³oci zrekompensowane. Obowi¹zek
udzielenia pomocy w opisanych sytuacjach
otrzymuje w ten sposób dodatkowe uzasadnienie, znika bowiem najs³abszy powód, ze wzglêdu na który mo¿na by odmówiæ ratowania ¿ycia
innych ludzi. I tak osoba przechodz¹ca ko³o stawu, w którym tonie dziecko, nie mog³aby argumentowaæ, ¿e nie ma obowi¹zku udzielenia pomocy tylko dlatego, ¿e przedk³ada wartoæ w³asnych butów nad wartoæ ¿ycia dziecka. Nie
mog³aby tak argumentowaæ nie tylko dlatego,
¿e argument ten powszechnie uwa¿a siê za nie-
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wystarczaj¹cy lub wrêcz mieszny. Rekompensata oznacza bowiem, ¿e kosztów wykonania
obowi¹zku praktycznie nie ma. A jeli tak, to nie
ma racji za tym, by nie pomagaæ ton¹cemu.
Jednak inni mog¹ nie mieæ takiego szczêcia; obowi¹zek wymagaæ bêdzie od nich powiêcenia, którego nikt im nie wynagrodzi. Czy kto, kto znajdzie
siê w takim po³o¿eniu mo¿e sensownie utrzymywaæ,
¿e obowi¹zek udzielenia pomocy go nie dotyczy?
Dla wiêkszoci z nas prawid³owa odpowied na to
pytanie zale¿y wy³¹cznie od wielkoci powiêcenia,
jakiego wymaga wykonanie obowi¹zku. Jeli koszty uratowania ludzkiego ¿ycia s¹ stosunkowo niewielkie, uwa¿amy, ¿e nie stanowi¹ czynnika rozstrzygaj¹cego o nieistnieniu takiego obowi¹zku. Ma³o
kto za wiarygodne uzna³by twierdzenie, ¿e nie musimy ratowaæ czyjegokolwiek ¿ycia, jeli dzieje siê to
kosztem naszych butów, lepszej pracy czy wy¿szej
emerytury.
Miêdzy innymi z tego powodu jestemy przekonani, ¿e w ka¿dym z opisanych przypadków,
bez ogl¹dania siê na poniesion¹ stratê, powinnimy udzieliæ pomocy ludziom, których ¿ycie jest
zagro¿one.
Choæ pogl¹d ten jest powszechnie akceptowany, to jednak jego wiarygodnoæ zale¿y w du¿ej
mierze od wyst¹pienia warunku, który kluczow¹
rolê w definiowaniu tego typu zobowi¹zañ odgrywa w moralnoci libertariañskiej. Niektórzy jej
zwolennicy stoj¹ na stanowisku, i¿ znana teza
Kanta, ¿e cz³owieka nie wolno traktowaæ jako
rodka s³u¿¹cego do realizacji interesów innych
ludzi, znacznie ogranicza zakres obowi¹zku udzielania pomocy w podobnych sytuacjach. Dzieje
siê tak dlatego, poniewa¿ dobra jednej osoby nie
da siê zdefiniowaæ w kategoriach dobra innych
osób lub ogólnego dobra spo³ecznego; z tak¹
sytuacj¹ mamy do czynienia miêdzy innymi wówczas, gdy korzyci z naszego powiêcenia czerpi¹ wy³¹cznie inni ludzie[3].
Z tego powodu niektórzy uwa¿aj¹, ¿e je¿eli obowi¹zek udzielenia pomocy jakiemu cz³owiekowi
sprzyja jego dobru w sposób, który bezporednio
nie rekompensuje powiêcenia, jakiego wymaga
jego wykonanie, mamy do czynienia z wykorzystaniem jednych ludzi na rzecz innych. To, ¿e czêsto
wyra¿amy zgodê nawet na du¿¹ ofiarê w celu osi¹gniêcia wiêkszego dobra w przysz³oci lub unikniêcia wiêkszej szkody, nie znaczy, ¿e mamy godziæ siê
na powiêcenie jakiej czêæ w³asnego dobra na
rzecz innych osób równie¿ wtedy, gdy jakakolwiek
rekompensata nie jest mo¿liwa. Tam, gdzie nie mo¿na liczyæ na najmniejsz¹ nawet zmianê niekorzyst-

nego rachunku strat i korzyci, nie istnieje nic takiego, jak moralnie uzasadnione powiêcenie jednych
dla dobra drugich. W tej sytuacji udzielenie pomocy innemu cz³owiekowi nie mo¿e byæ dla nikogo
moralnym obowi¹zkiem. Mo¿e byæ co najwy¿ej autonomicznym i w pe³ni dobrowolnym aktem dobroczynnoci.
Je¿eli rozumowanie to jest s³uszne, nale¿a³oby
zaprzeczyæ istnieniu obowi¹zków wymagaj¹cych
powiêcenia. Nie ma zatem znaczenia fakt, ¿e koszty uratowania czyjego ¿ycia s¹ minimalne. To, czy
masz obowi¹zek udzieliæ pomocy ton¹cemu dziecku lub kobiecie z zawa³em serca, nie zale¿y tylko
od iloci dobra, jakie musisz w tym celu powiêciæ.
Tak wiêc nawet gdyby móg³ uratowaæ czyje ¿ycie
jedynie kosztem utraty lepszej pracy, to nie musisz
tego robiæ jeli w ostatecznym bilansie pasywa
nie zmieni¹ siê na twoj¹ korzyæ. Wniosek ten nie
jest, jak by siê mog³o na pierwszy rzut oka wydawaæ, wynikiem bezdusznej i egoistycznej kalkulacji. Jego obroñcy utrzymuj¹, ¿e zosta³ sformu³owany z bardziej szlachetnych pobudek  po to, by
ograniczyæ mo¿liwoæ pos³ugiwania siê ludmi w
celu realizacji partykularnych lub ogólnospo³ecznych interesów.
Czy uznanie powy¿szej argumentacji wyklucza
istnienie obowi¹zku udzielenia pomocy osobom
w opisanych sytuacjach? Bynajmniej. Stanowisko libertariañskie nie jest jednorodne; raz formu³owane jest w formie hipotetycznej, innym razem jest realistycznym opisem faktów. Oznacza
to, ¿e twierdzenie o braku obowi¹zków wymagaj¹cych powiêcenia nie musi wyra¿aæ prawdy o
wiecie, tj. tego, jaki wiat faktycznie jest, lecz
mo¿e byæ uwa¿ane za pewn¹ propozycjê b¹d projekt mówi¹cy o tym, jakie warunki musz¹ zostaæ
spe³nione, aby przedstawiony obraz wiata by³
prawdziwy. A zatem nie zawsze zak³ada siê mocn¹
tezê, ¿e nikt nie ma obowi¹zków wymagaj¹cych
powiêcenia dlatego, ¿e ponoszone koszty nigdy
nie s¹ rekompensowane. Przyjmuje siê tak¿e nieco ³agodniejsz¹ wersjê, zgodnie z któr¹ nie mo¿na
mieæ obowi¹zków je¿eli nie jest mo¿liwe, aby
powiêcenie, jakiego wymaga ich wykonanie,
przynios³o sprawcy korzyci[4].
Nie sposób wykluczyæ, i¿ w przysz³oci, z powodu wyst¹pienia niekorzystnego i przypadkowego
splotu zdarzeñ lub po prostu z powodu naszego
zaniedbania, mo¿emy nie uchroniæ siê przed nieszczêciem bez pomocy nieznanych nam ludzi. Nie
sposób te¿ wykluczyæ, ¿e strata, jak¹ w tych okolicznociach ponielibymy gdyby nikt nam nie
pomóg³, mog³aby byæ tak powa¿na, ¿e z pewnoci¹

chcielibymy, aby inni ludzie niezw³ocznie pospieszyli nam z pomoc¹. Jeli mo¿e siê to przydarzyæ
ka¿demu z nas, i jeli istnieje prawdopodobieñstwo,
¿e ka¿dy w takich okolicznociach oczekiwaæ bêdzie pomocy, to dla wszystkich by³oby najlepiej,
gdybymy nawzajem sobie pomagali.
Naiwnoci¹ by³oby jednak s¹dziæ, ¿e ten, kto pomaga, nie ponosi z tego powodu ¿adnych kosztów.
Ich wystêpowanie jest na ogó³ nieuniknione, a wielkoæ powiêcenia jest ró¿na i zale¿y w du¿ej mierze
od okolicznoci, w jakich zapobiega siê nieszczêciu. Czy bior¹c pod uwagê ten fakt nadal moglibymy twierdziæ, ¿e dla wszystkich by³oby lepiej, gdyby ka¿dy udziela³ pomocy ludziom ton¹cym lub umieraj¹cym z g³odu? Pozytywna odpowied zak³ada, ¿e
jeli popieszysz na ratunek komu, czyje ¿ycie jest
zagro¿one, a on zrobi to samo w stosunku do innego cz³owieka, który z kolei pomo¿e nastêpnemu, i
tak dalej, to istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
ty te¿ mo¿esz liczyæ na czyj¹ pomoc, gdy znajdziesz
siê w trudnej sytuacji. Wynika z tego, ¿e tam gdzie
wszyscy sobie nawzajem pomagaj¹, powiêcenie
przynosi wymierne korzyci.
Ci, którzy odrzucaj¹ istnienie obowi¹zków wymagaj¹cych powiêcenia najczêciej odwo³uj¹ siê
do przypadków, w których osoby udzielaj¹ce pomocy nie otrzymuj¹ bezporednio wystarczaj¹cej
zap³aty za poniesione koszty. Argumentuj¹ równie¿, ¿e niespe³nienie tego rodzaju obowi¹zku
mo¿e bezporednio bardziej sprzyjaæ dobru sprawcy, ni¿ jego wykonanie.
Nie by³oby rzecz¹ m¹dr¹ upieraæ siê, ¿e nigdy siê
to nie zdarza. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo,
¿e ratuj¹c ¿ycie bawi¹cych siê na torach dzieci, nie
otrzymasz od ich rodziców ¿adnej rekompensaty za
zniszczony samochód. Mo¿liwe, ¿e nikt ci nie zwróci pieniêdzy za zniszczone buty i spodnie, ani te¿
nikt nie pokryje kosztów utraty lepszej pracy. Nie
jest równie¿ wykluczone, ¿e powstrzymanie siê od
pomocy mo¿e byæ w danej chwili korzystniejsze dla
ciebie, ni¿ podjêcie wysi³ków, jakich wymaga obowi¹zek jej udzielenia.
Pomimo, ¿e wszystko to jest prawd¹, nie mo¿na
w ten sposób dowieæ nieistnienia obowi¹zków
wymagaj¹cych powiêcenia. Brak bezporedniej
rekompensaty nie jest wystarczaj¹cym powodem
by s¹dziæ, ¿e udzielenie pomocy nie sprzyja ostatecznie dobru sprawcy. Nawet jeli poniesione
przez ciebie koszty uratowania ton¹cego dziecka
nie zostan¹ bezporednio zrekompensowane, nie
oznacza to, ¿e w koñcowym rozliczeniu korzyæ z
twojego dzia³ania zawsze odnosz¹ tylko inni ludzie. Pomagaj¹c innym dajesz dobry przyk³ad i

mo¿esz siê s³usznie spodziewaæ, ¿e kiedy podobna tragedia przydarzy siê tobie lub twoim dzieciom, inni post¹pi¹ podobnie. Je¿eli chcesz, aby
kto pomóg³ twojej matce, gdy w drodze do sklepu
niespodziewanie dostanie zawa³u serca, nie jest
rzecz¹ rozs¹dn¹ odmówiæ pomocy nieznanej kobiecie, która prosi ciê o ratunek.
Ponadto, dla wielu ludzi korzyci¹ rekompensuj¹c¹ w du¿ym stopniu ich powiêcenie jest wiadomoæ, ¿e w podobnych sytuacjach mog¹ liczyæ na
innych. Na tym czêsto polega po¿ytek, jaki odnosimy z posiadania przyjació³, s¹siadów lub z przynale¿noci do jakiej grupy lub spo³eczeñstwa. Wydaje siê zatem, i¿ nie oponowalibymy zbyt mocno
przeciwko obowi¹zkowi udzielenia pomocy, który
wymaga powiêcenia i nie sprzyja bezporednio
dobru sprawcy tak jak siê spodziewamy, jeli moglibymy zasadnie przypuszczaæ, ¿e zgodne z nim postêpowanie prêdzej czy póniej mo¿e przynieæ po¿ytek i przyczyniæ siê do pomniejszenia poniesionych kosztów. W ten sposób zachowuje siê cz³owiek roztropny.
Czy takie dzia³anie by³oby racjonalne z punktu
widzenia ka¿dego cz³owieka? Niektórzy maj¹ co do
tego w¹tpliwoci. Nawet jeli jest prawd¹, ¿e wszyscy znajdziemy siê w lepszej sytuacji gdy ka¿dy
bêdzie sk³onny powiêciæ jak¹ czêæ w³asnego
dobra po to, by zapobiec nieszczêciu innych ludzi,
to mo¿liwe jest, ¿e ci, którzy odmówi¹ postêpowania w ten sposób, znajd¹ siê w jeszcze lepszej sytuacji. Oni nie tylko nie dowiadcz¹ z³a, jakie poci¹ga
za sob¹ udzielanie pomocy i nie bêd¹ mieæ ujemnego bilansu strat i korzyci, jak to siê dzieje wówczas
kiedy powiêcenie nie jest zrekompensowane w
ca³oci, ale dodatkowo odnios¹ korzyæ z faktu, ¿e
inni udziel¹ im pomocy gdy znajd¹ siê w trudnej
sytuacji.
Czy istnieje moralne przyzwolenie na to, abymy
mogli w taki sposób maksymalizowaæ w³asne dobro? Pozytywna odpowied przeczy istnieniu obowi¹zków wymagaj¹cych powiêcenia, które nie zostanie wyrównane. Jeli zatem czyn polegaj¹cy na
udzieleniu pomocy zak³ada tego typu powiêcenie
na rzecz ludzi, w stosunku do których nie mamy
¿adnych wczeniejszych zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z instytucji obiecywania b¹d te¿ z idei zadoæuczynienia, ani nie wi¹¿¹ nas z nimi jakiekolwiek relacje
które mog³yby takie zobowi¹zania zak³adaæ, to nie
mamy obowi¹zku im pomagaæ.

Zasada uczciwoci

Nie wszyscy jednak zgodz¹ siê z tym, ¿e w takiej sytuacji mo¿na odmówiæ udzielenia pomo-
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cy. Za nieuczciwe uwa¿a siê bowiem wykorzystywanie na swoj¹ korzyæ faktu, ¿e inni ludzie
ponosz¹ niepowetowane straty. Jeli ich postêpowanie sprawia, ¿e odnoszê lub mogê odnieæ
korzyci, to niektórzy mog¹ dojæ do wniosku,
i¿ przyzwoitoæ wymaga, abym zaprzesta³ czynów, które pozbawiaj¹ ich podobnego dobra,
nawet jeli wykonanie tych czynów da³oby mi
jaki dodatkowy zysk. Tak rozumiana zasada
uczciwoci zak³ada, ¿e wszyscy cz³onkowie
wspólnoty odnosz¹ po¿ytek ze wspólnego dzia³ania, natomiast jeli kto decyduje siê zrezygnowaæ ze wspó³pracy w celu osi¹gniêcia dodatkowych korzyci, to uzyskuje nieuczciw¹
przewagê nad tymi, którzy s¹ solidarni.
Zasada ta nie s³u¿y tylko do bie¿¹cego korygowania naszej spo³ecznej aktywnoci, lecz stanowi jedno z najwa¿niejszych róde³ moralnych
zobowi¹zañ. G³ówna teza jest bowiem taka, ¿e
gdy pewna liczba osób podejmuje siê dzia³añ,
które mog¹ przynieæ lub przynosz¹ korzyæ innym cz³onkom wspólnoty, i gdy z tego powodu
osoby te nara¿one s¹ na koszty, to maj¹ one prawo ¿¹daæ, aby mog³y cieszyæ siê podobnym po¿ytkiem ze strony tych, którzy korzystaj¹ lub
mog¹ odnieæ korzyci z takiego postêpowania[5]. Ka¿dy zatem, kto korzysta lub mo¿e skorzystaæ z powszechnej praktyki udzielania pomocy musi byæ gotowy na poniesienie kosztów,
jakie poci¹ga za sob¹ przyjcie komu z pomoc¹,
bez wzglêdu na to czy tego chce czy nie. Jest
bowiem kwesti¹ uczciwoci, ¿eby ponosi³ porównywalne obci¹¿enia, gdy przychodzi jego
kolei. Wymóg wzajemnoci zobowi¹zañ nak³ada
na nas obowi¹zek udzielenia pomocy nawet wtedy, gdy jego wykonanie wymaga powiêcenia i
gdy postêpuj¹c w ten sposób znajdziemy siê
ostatecznie w gorszej sytuacji, ani¿eli wówczas,
gdybymy go nie wykonali.
Takie uzasadnienie obowi¹zku udzielenia pomocy zak³ada, ¿e zgoda na towarzysz¹ce mu powiêcenie jest warunkiem sprawiedliwego roz³o¿enia korzyci oraz kosztów. Ci, którzy odmawiaj¹ pomocy
mog¹ cieszyæ siê zarówno korzyciami, jakie czerpi¹ z faktu, ¿e pozostali postêpuj¹ inaczej, jak równie¿ tymi, które wynikaj¹ bezporednio z braku
obci¹¿eñ koniecznych do jej udzielenia. W konsekwencji uzyskuj¹ nieuczciw¹ przewagê w stosunku do tych, którzy pomocy zwykle udzielaj¹. Z
punktu widzenia zasady wzajemnych zobowi¹zañ
ludzie ci przyw³aszczyli sobie co, co nie jest ich
w³asnoci¹. Mog¹ przywróciæ sprawiedliw¹ równowagê korzyci i strat zgadzaj¹c siê na powiêce-

nie, jakiego wymaga obowi¹zek; w ten sposób przekazuj¹ bowiem nies³usznie przyw³aszczon¹ korzyæ
tym, którym siê ona nale¿y.
Czy tak sformu³owana zasada uczciwoci w pe³ni uzasadnia istnienie obowi¹zku udzielenia pomocy? Jej zwolennicy nie maj¹ co do tego w¹tpliwoci. Wydaje siê jednak, ¿e optymizm ten jest
przesadzony.
Wyobramy sobie, ¿e pewna liczba osób, bêd¹cych moralnymi ekstremistami, postanawia
udzielaæ pomocy innym ludziom kosztem daleko
id¹cych wyrzeczeñ. ¯ywi¹ oni na przyk³ad g³êbokie przekonanie, ¿e czyje ludzkie ¿ycie oraz
zdrowie mog¹ mieæ tak du¿e znaczenie, ¿e powiêcenie, jakiego wymaga ich ocalenie, mo¿e
opieraæ siê nawet na ekwiwalentnej wymianie
korzyci oraz strat. Nie wahaj¹ siê zatem oddaæ
nerkê cz³owiekowi, który nie móg³by bez niej d³u¿ej ¿yæ, ani sprzedaæ w³anie zbudowanego
domu, by wspomóc cierpi¹ce z g³odu dzieci. Ratuj¹ ¿ycie innych nara¿aj¹c siê na mieræ i bez
zastanowienia oddaliby w³asne ¿ycie, jeli w ten
sposób mogliby ocaliæ kilka istnieñ ludzkich. Czy
ci, którzy odnosz¹ lub mog¹ odnieæ korzyci z
takiego postêpowania, zobowi¹zani s¹ z tego powodu do podobnych wyrzeczeñ? Czy osoba oddaj¹ca ci szpik kostny ma prawo na³o¿yæ na ciebie obowi¹zek dzia³ania w taki sposób?
Moralny ekstremizm zak³ada, ¿e obowi¹zki
mog¹ ¿¹daæ od nas powiêcenia tak d³ugo, dopóki iloæ powsta³ego w ten sposób dobra nie
bêdzie mniejsza od iloci dobra koniecznego do
ich wykonania. Z tego punktu widzenia dzia³anie jest bezsensowne dopiero wtedy gdy wartoæ kosztów, jakich wymaga jego wykonanie,
jest wiêksza, ni¿ wartoæ odniesionych w ten
sposób korzyci[6].
W spo³eczeñstwie opartym na wspó³pracy,
gdzie dominuj¹c¹ moralnoci¹ by³aby jaka odmiana konsekwencjalizmu, obowi¹zek udzielenia
pomocy powsta³y w oparciu o zasadê uczciwoci
móg³by nak³adaæ na nas nieograniczone obci¹¿enia. Tego nie mo¿na akceptowaæ. ¯¹danie, abym
odda³ ¿ycie w jakiej sprawie lub sprzeda³ mieszkanie oraz samochód i wraz z rodzin¹ przeniós³
siê do przytu³ku dla bezdomnych poniewa¿ zapobiega to wiêkszemu z³u ni¿ to, jakiego sam z tego
powodu dowiadczam, wydaje siê absurdalne.
Niesienie pomocy nieznanym ludziom nie wymaga heroicznego powiêcenia. Sprzyjanie takim
kosztem dobru innych ludzi jest dozwolone, lecz
z pewnoci¹ nie jest moralnie konieczne. Jest
przedmiotem obowi¹zków supererogacyjnych,

które cechuj¹ siê tym, ¿e odmowa ich wykonania
nie zawsze musi byæ decyzj¹ nies³uszn¹.
[1] Zmodyfikowane przeze mnie przyk³ady pochodz¹ z nastêpuj¹cych prac: P.Singer, ¯ycie które
mo¿esz ocaliæ, Warszawa 2011, s. 21,35; P. Unger,
Living High and Letting Die. Our Illusion of Innocence, New York 1996, s. 136; P. Smith, The Duty to
Rescue and the Slippery Slope Problem, Social
Theory and Practice 1990. t. 16, s. 23
[2] J. Narveson, We Don't Owe Them a Thing! A
Tough-Minded but Soft-Hearted View of Aid to the
Faraway Needy, The Monist 2003, t. 86, s.420-421
[3] R. Nozick, Anarchia, pañstwo, utopia, Warszawa 1999, s. 47-53. Koncepcjê Nozicka rozwa¿am
szerzej w M. Rutkowski, Dlaczego potrafimy dzia³aæ moralnie, Warszawa 2010, rozdz. 7, 11. Na ten
temat zobacz tak¿e: J. Raz, The Morality of Freedom,
Oxford 1993, s. 271-278; D. Brink, The Separateness of Persons, Distributives Norms and Moral
Theory, [w:] Value, Welfare and Morality, pod red.
R.Freya i C.Morrisa, Cambridge 1993, s. 252-289.
[4] Zwolennikiem tej wersji jest J. Narveson, We
Don't Owe Them a Thing! s. 426, 428-429. W dalszej czêci wykorzystujê niektóre z jego tez.
[5] H.L.A. Hart, Are There Any Natural Rights?,
Philosophical Review 1955, t. 64, s. 185-191; J.
Rawls, Teoria sprawiedliwoci, Warszawa 1994,
s. 155-162; R. Arneson, The Principles of Fairness
and Free-Rider Problems, Ethics 1982, t. 92 s.616633; R. Dagger,Kara i fair play, [w:] Filozofia moralnoci. Wina, kara, wybaczenie, pod red. J. Ho³ówki, Warszawa 2000, s. 221-240; I. Boran,Benefits, Intentions, and the Principle of Fairness,
Canadian Journal of Philosophy 2006, t. 36, s. 95116; M. Rutkowski, Niepos³uszeñstwo wobec prawa, Warszawa 2011, s. 136-144.
[6] S.Kagan, The Limits of Morality, Oxford 1989,
s. 6-10; T. Mulgan, The Demands of Consequentialism, New York 2001, s. 25-26
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Uczmy siê pomagaæ
ludziom.....bo nasta³
magiczny czas wi¹t
Grudzieñ to magiczny czas... Ludzie otwieraj¹ serca dla innych, s¹ ¿yczliwi, hojni, ucz¹ siê pomagaæ
potrzebuj¹cym, s¹ empatyczni . Obdarowywanie innych to wielka radoæ. Szczególn¹ satysfakcjê przynosi pomoc tym, którzy s¹ zbyt skromni, aby poprosiæ o wsparcie. Niezwyk³a atmosfera wi¹t ogarnia wszystkich i jest najwspanialsz¹ lekcj¹ tolerancji, ¿yczliwoci i wra¿liwoci.
Jak co roku z wielkim zaanga¿owaniem uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szko³y w³¹czyli siê
w niesienie pomocy potrzebuj¹cym poprzez udzia³
w kilku akcjach. W naszej szkole pomoc innym sta³a siê ju¿ tradycj¹. Ka¿dego roku podejmujemy siê
pomocy na rzecz potrzebuj¹cych.
W tym roku bierzemy udzia³ w akcjach :
* Szlachetna paczka
* Góra grosza
* Paczka dla zwierzaczka
* Iskierka radoci  szczeciñskie szko³y potrzebuj¹cym
* Kiermasz wi¹teczny, z którego dochody przeznaczane s¹ na konkretn¹ pomoc uczniom naszej
szko³y.
Otwierajmy serca dla tych, którzy nie wyci¹gaj¹
rêki, bo s¹ zbyt dumni, honorowi i skromni. Nauczmy siê bezinteresownie dzieliæ i uszczêliwiaæ potrzebuj¹cych, a odczujemy radoæ, szczêcie i spe³nienie. Nasi uczniowie tego ju¿ siê ucz¹.
Alicja Rudzka
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Szko³a Podstawowa Nr 41

Pomoc przedwi¹teczna
Szko³a Podstawowa Nr 41 w Szczecinie od lat w³¹cza siê w akcje
charytatywne zarówno dla ludzi jak i zwierz¹t. W ramach pomocy
przedwi¹tecznej organizujemy we wspó³pracy z PCK Czerwonokrzysk¹ Gwiazdkê. W poprzednich latach w jej ramach sprzedawalimy piernikowe choinki, wiece i inne wi¹teczne gad¿ety,
a zebrane fundusze przekazywalimy do PCK. Wspomagamy PCK
przy organizacji wigilijnych kolacji wykonywanymi przez nas stroikami oraz zebranymi produktami.
Od lat dzia³amy w
szczeciñskiej Iskierce
Radoci. W okresie
przedwi¹tecznym organizujemy jako szko³a
paczki dla naszych najbardziej potrzebuj¹cych
uczniów. Ka¿da klasa
funduje anonimowo
paczkê dla uczennicy lub
ucznia, któr¹ komitet
iskierkowy przekazuje konkretnym uczniom.Organizujemy zbiórki rodków czystoci, materia³ów biurowych i papierniczych, które te¿ przekazujemy naszym potrzebuj¹cym uczniom oraz wybranym placówkom opiekuñczym. Pomoc nasza nie ogranicza siê do
naszych uczniów. Pomagamy wychowankom domów dziecka przekazuj¹c za zebrane pieni¹dze np. pieluszki, zabawki, odzie¿ i s³odycze.
W ramach szlachetnej paczki nauczyciele SP41 organizuj¹
pomoc w formie odzie¿y i obuwia dla potrzebuj¹cych dzieci.Wzorem lat ubieg³ych dla najbardziej potrzebuj¹cych rodzin naszych
uczniów nauczyciele sponsorowali paczki ¿ywnociowe. Zawsze
jest oko³o 6-7 paczek.
Corocznie organizujemy przed wiêtami tzw. wi¹teczn¹ ulicê, na której uczestnicy oprócz strawy duchowej mog¹ wesprzeæ
potrzebuj¹cych datkiem w postaci finansowej, który jest przekazywany do konkretnych placówek. Licytujemy bombki wykonane
przez nauczycieli, kartki wi¹teczne, choinki wykonane przez
uczniów itp.
Tradycj¹ szko³y sta³y siê zbiórki karmy, puszek, koców itp. dla
zwierz¹t. Ca³e klasy przekazuj¹ zebrane rzeczy do schroniska dla
zwierz¹t a tak¿e do Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami, z któr¹
nasza wspó³praca datuje siê od wielu lat w ramach akcji Paczka
dla zwierzaczka. W poprzednich latach nie odmówilimy wspó³pracy z firm¹ Carrefour przy budowie bud dla psów do schroniska.
Z ka¿dym rokiem ronie liczba chêtnych niesienia pomocy nie
tylko od wiêta ale i na co dzieñ. Jest to zas³uga nauczycieli, którzy
nieustannie propaguj¹ ideê charytatywnoci, nowym uczestnikom zaszczepiaj¹ chêæ niesienia pomocy innym jak¿e potrzebuj¹cym mieszkañcom naszego miasta i nie tylko.
El¿bieta Jacorzyñska

OSM I st. im. Prof. Marka
Jasiñskiego

M³odzie¿
dzieciom

Samorz¹d Uczniowski Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I st. im.
Prof. Marka Jasiñskiego w Szczecinie zorganizowa³ wród uczniów i
rodziców akcjê pomocow¹ dla dzieci,
które przebywaj¹ w szpitalach. Zbierano zabawki, ksi¹¿ki i artyku³y szkolne. Zebrane dary podzielono na Oddzia³y Dzieciêce w szpitalach oraz na
podopiecznych Orodka Wsparcia Dom dla Matek z Ma³oletnimi Dzieæmi i Kobiet w Ci¹¿y w Karwowie. Zebrane dary odebra³a Dyrektor Orodka Siostra Ilona Braliñska, która przekaza³a Samorz¹dowi podziêkowanie,
w którym napisa³a:
Orodek Wsparcia  Dom dla
Matek z Ma³oletnimi Dzieæmi i Kobiet w Ci¹¿y w Karwowie przekazuje serdeczne podziêkowanie dla
Samorz¹du Uczniowskiego,
Uczniom i Rodzicom Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I st. im.
Prof. Marka Jasiñskiego w Szczecinie za dar serca, za przekazanie
Miko³ajkowych darów.
Radoæ jest tym wiêksza, ¿e w dzisiejszym wiecie mo¿na jeszcze spotkaæ ludzi dobrej woli, którzy s¹ wra¿liwi i otwarci na drugiego cz³owieka,
na jego niedostatek fizyczny i moralny. Dziêki Wam mo¿emy pomóc najbardziej potrzebuj¹cym samotnym
matkom i ich dzieciom.
Dzie³o to jest prowadzone z Bo¿¹
pomoc¹, dziêki Pañstwu i wspó³pracy wielu ludzi. Jestemy wdziêczni za
okazan¹ pomoc.
¯yczymy b³ogos³awionych, dobrych, spokojnych i pe³nych duchowej radociwiat Bo¿ego Narodzenia, a Nowy Rok 2016 niech bêdzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ.
Ks. Bernard Gonska SJ
 nauczyciel religii
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Jak wspieramy
potrzebuj¹cych
wiêta Bo¿ego
Narodzenia to
dobry czas, aby
dzieliæ siê radoci¹ i upominkami
z innymi. Nasi
uczniowie, ich rodzice a czêsto i
dziadkowie oraz
nauczyciele chêtnie anga¿uj¹ siê
w dzia³ania na
rzecz potrzebuj¹cych. Ten rok szkolny rozpoczêlimy
od rozkrêcenia Zakrêconej akcji. Dowiedzielimy
siê o ogromnych potrzebach chorych bliniaczek ze
Szczecina. Potrzebne s¹ rodki na rehabilitacjê Olgi i
Karinki. Dlatego te¿ od wrzenia zbieramy plastikowe nakrêtki i przekazujemy je rodzicom, aby mogli
spe³niæ marzenia o rehabilitacji i delfinoterapii dla
dziewczynek.
Nasza spo³ecznoæ szkolna w tym szczególnym
czasie pragnie podzieliæ siê wi¹teczn¹ radoci¹ z
dzieæmi przebywaj¹cymi w szczeciñskim hospicjum.
Zorganizowalimy zbiórkê maskotek i pluszaków
oraz ksi¹¿ek dla potrzebuj¹cych dzieci. W ka¿dej
akcji tak i w tej mo¿emy liczyæ na uczniów i ich rodziców. Uczniowie przynosz¹ maskotki i pluszaki, z
którymi rozstaj¹ siê bez ¿alu, gdy¿ pragn¹, aby one
przynios³y radoæ chorym dzieciom. Natomiast rodzice zaanga¿owani w tê akcjê przeka¿¹ zebrane dary
do hospicjum.
Podjêlimy tak¿e dzia³ania wspieraj¹ce podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami Oddzia³ w
Szczecinie. Od wielu lat bierzemy udzia³ w akcji Pacz-

ka dla zwierzaczka. Aby rozpropagowaæ akcjê,
uczniowie przygotowali wiele plakatów promuj¹cych
dzia³ania na rzecz potrzebuj¹cych zwierz¹t. Chc¹c poprawiæ ich dolê, organizujemy zbiórkê niezbêdnych
darów, które przeka¿emy 11 grudnia podczas miko³ajkowego spotkania w szczeciñskim TOZ-ie.
Nasza szko³a po raz pierwszy bierze udzia³ w akcji
charytatywnej Podaruj Dzieciom Iskierkê Radoci  Szczeciñskie Szko³y Potrzebuj¹cym. Podczas inauguracji w Galerii Kaskada nasi uczniowie
zaprezentowali siê i zapiewali dwie piosenki zwi¹zane z tradycj¹ naszej szko³y Keja oraz 10 w
skali Beauforta. Wychowawcy wietlic wraz z
uczniami przygotowali prace plastyczne na kiermasz
wi¹teczny, który odby³ siê podczas inauguracji. Po
Nowym Roku na terenie szko³y bêd¹ organizowane
zbiórki rodków czystoci, artyku³ów papierniczych,
zabawek i gier planszowych. Zebrane artyku³y zostan¹ przekazane do zaprzyjanionych wietlic rodowiskowych.
Podczas podejmowanych dzia³añ uczniowie wykazuj¹ siê odpowiedzialnoci¹ i zaanga¿owaniem w
bezinteresown¹ dzia³alnoæ s³u¿¹c¹ innym ludziom
i instytucjom. Udzia³ w takich akcjach otwiera naszych uczniów na drugiego cz³owieka, pozwala dostrzegaæ osoby, które potrzebuj¹ pomocy innych.
Uczniowie przygotowuj¹c i przeprowadzaj¹c takie
akcje nios¹ radoæ innym, a jednoczenie ucz¹ siê
obowi¹zkowoci i sumiennego wype³niania powierzonych im zadañ.
Wszystkim wspieraj¹cym nasze akcje: uczniom, ich
rodzicom i dziadkom oraz nauczycielom i pracownikom SP 56 sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Magdalena Banach
 nauczyciel historii i opiekun
Samorz¹du Uczniowskiego
Izabela Wilklisz
 pedagog szkolny S P Nr 56
im. kpt. ¿. w. Konstantego
Maciejewicza w Szczecinie.
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SOSW Nr 2

Podaruj radoæ
na wiêta
Dla ka¿dego z nas wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹
wyj¹tkowym prze¿yciem. Jest to okres radoci, spokoju. Wielu z nas podczas wi¹t jednoczy siê i wspólnie prze¿ywa ich magiê.
wiêta to wyj¹tkowy czas dla ludzi, dla których
rodzina i ciep³o domowego ogniska s¹ najwiêksz¹
wartoci¹ w ¿yciu. W ten czas obdarowujemy siebie
równie¿ prezentami siedz¹c w zaciszu domowego
ogniska. Niestety s¹ wród nas tacy, którym tego
brakuje. Nie mo¿emy zapomnieæ równie¿ i o nich ,
ofiaruj¹c im swoj¹ pomoc aby wiêta by³y dla potrzebuj¹cych wyj¹tkowym prze¿yciem.
Od wielu lat w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Jagielloñskiej 65 tradycj¹
sta³o siê organizowanie kiermaszu.
Przygotowanie i tworzenie prac zawsze wzbudza w nas wiele pozytywnych emocji, rozwija kreatywnoæ uczniów, otwartoæ na potrzeby drugiego cz³owieka, osi¹ganie ma³ych ale bardzo wartociowych osobistych sukcesów i pozwala w
sposób atrakcyjny przygotowaæ siê do wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Wród prac wykonanych przez uczniów znaleæ
mo¿na : piêkne drewniane anio³ki, brzozowe miko³aje, smakowite wi¹teczne pierniki, florystyczne stroiki w formie choinek oraz mnóstwo pomys³ów na
prezenty: sztalugi z ramkami, wieczniki, komplety
kuchenne, zapaski i fartuszki , torby ekologiczne i
woreczki zapachowe zdobione technik¹ decoupage, d¿insowe m³odzie¿owe ok³adki na zeszyty z kieszonka na telefon i d³ugopis, drewniane pude³eczka
i tacki zdobione technik¹ wypalania.
Wszystkie prace wykonywane s¹ przez naszych
uczniów a dochód przeznaczany jest na paczki dla

najbardziej potrzebuj¹cej m³odzie¿y oraz wycieczki
szkolne.
W naszym Orodku odbywaj¹ siê równie¿ Staropolskie Spotkania Op³atkowe dla osób z Polskiego Zwi¹zku Niewidomych oraz mieszkañców
dzielnicy ródmiecia przygotowywane przez
wychowawców i m³odzie¿ mieszkaj¹c¹ w
internacie. Spotkania
s¹ bardzo uroczyste 
m³odzie¿ piêknie nakrywa sto³y, dzieli siê
z goæmi Betlejemskim wiate³kiem Pokoju, serwuje potrawy
i napoje. Prezentowany jest program artystyczny oraz gocie
obdarowywani s¹ drobnymi, w³asnorêcznie wykonanymi przez wychowanków upominkami.
Spotkaniu towarzyszy zawsze wspania³a atmosfera, niejednokrotnie równie¿ wzruszenie.
Corocznie odbywaj¹ siê Spotkania Wigilijne
dla wszystkich uczniów i pracowników SOSW
Nr 2, przygotowywane wspólnie z ogromnym
pietyzmem i zaanga¿owaniem, tak aby ka¿dy
móg³ chocia¿ przez chwilê poczuæ magiê nadchodz¹cych wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wszyscy
dziel¹ siê op³atkiem i sk³adaj¹ ¿yczenia. Podczas
wieczerzy piewane s¹ wspólnie kolêdy, pojawia siê wiêty Miko³aj obdarowuj¹c zebranych
s³odyczami.
W tym piêknym czasie nie zapominamy tak¿e
o naszych braciach mniejszych. Samorz¹d
uczniowski z pomoc¹ opiekunów organizuje
zbiórkê rzeczy oraz ¿ywnoci, które przekazywane s¹ do schroniska dla bezdomnych zwierz¹t,
by równie¿ one mog³y zaznaæ odrobinê ciep³a i
mi³oci
Lilianna Wilkowska
 dyrektor SOSW Nr 2 w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 1 Radosne

Ko³derka
dla kundelka
Hau i miau!
Czy by nam co z serca da³?
Kolorowe licie spadaj¹ce z drzew i coraz ch³odniejsze dni przypominaj¹ nam o nadchodz¹cej zimie. Wiêkszoæ z nas cieszy siê na myl o wieczorach spêdzonych w ciep³ym domu z ukochanym pupilem na kolanach. Z przyjemnoci¹ dbamy o swoje ukochane zwierzaki zapewniaj¹c im miêkkie pos³anie i mnóstwo uwagi.
Jednak nie wszystkie zwierzêta maj¹ tyle szczêcia. Wiele z nich czeka na swój kochaj¹cy dom pod
opiek¹ pracowników Schronisk dla Bezdomnych
Zwierz¹t. Zima to dla nich trudny czas. Ich opiekunowie czêsto apeluj¹ o pomoc w zapewnieniu swoim podopiecznym potrzebnych im rzeczy.
W odpowiedzi na te proby nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 1 Radosne w Szczecinie zorganizowa³y w padzierniku akcjê pod has³em Ko³derka dla kundelka. Przez ca³y miesi¹c dzieci wraz
z rodzicami odk³ada³y do specjalnego pojemnika przyniesione przez siebie ko³dry, koce oraz karmê dla zwierz¹t. Akcja zosta³a przeprowadzona ju¿ kolejny raz, za
ka¿dym razem ciesz¹c siê du¿ym powodzeniem. Poprzedzi³y j¹ zajêcia, na których dzieci pozna³y proble-

my bezdomnych zwierz¹t. Uzna³y, ¿e im równie¿ nale¿y pomagaæ. Nic jednak nie zast¹pi zdobywania wiedzy w praktyce. Nasza Ko³derka dla kundelka
stwarza doskona³¹ okazjê do zaanga¿owania siê w
pomoc konkretnej placówce i jej mieszkañcom. Dzieci maj¹ mo¿liwoæ dowiadczenia radoci p³yn¹cej z
dzielenia siê i wspierania innych. Ucz¹ siê, ¿e nie tylko ludzie, ale równie¿ zwierzêta licz¹ na nasze wsparcie. Ponadto najm³odsi mog¹ zrobiæ co wspólnie z
rodzicami, a to dla nich zawsze wielka przyjemnoæ.
Rzeczy zgromadzone podczas akcji zosta³y przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierz¹t w
Dobrej Szczeciñskiej, za co jego pracownicy i mieszkañcy byli nam ogromnie wdziêczni.
Zainteresowanie akcj¹ przekonuje nas, i¿ pomaganie s³abszym jest doskona³¹ lekcj¹ empatii, któr¹
nasze dzieci i ich rodzice zaliczaj¹ celuj¹co. Mamy
wiêc w planach podjêcie kolejnych dzia³añ maj¹cych na celu pomoc tym, którzy o ni¹ prosz¹.
mgr Anna W³och
 nauczyciel mianowany
w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 79 Figielek

Jak wspieramy
potrzebuj¹cych?

Pamiêtajmy, ¿e Cz³owiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to,
co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi.
Jan Pawe³ II
Dzieci z przedszkola Figielek w Szczecinie od najm³odszych lat uczestnicz¹ w ró¿nych akcjach charytatywnych. My nauczyciele staramy siê uwra¿liwiæ
nasze maluchy na krzywdê drugiego cz³owieka. Uczymy dostrzegaæ problemy, cierpienie innych, wczuwaæ siê w sytuacjê potrzebuj¹cych. Wa¿ne jest, aby
ta nasza chêæ pomocy p³ynê³a prosta z serca, by³a
bezinteresowna i szczera. Takie podejcie do ¿ycia
rozwija u dzieci empatiê. Pozwoli wyrosn¹æ na dobrych i wra¿liwych ludzi, a udzielanie pomocy potrzebuj¹cym stanie siê zwyk³ym nawykiem w ¿yciu.
Jestemy przekonani, ¿e nasza wspólna praca ma sens
i daje wielkie efekty  radoæ i szczêcie innych.
Dok³adaj¹c chocia¿ cegie³kê zbudujemy wielki dom.
Grosik to bardzo ma³o, ale zbieraj¹c razem GÓRÊ
GROSZA pomo¿emy dzieciom i ich bliskim przetrwaæ
trudne chwile. Mi³o jest patrzeæ jak ma³e dzieci wrzucaj¹ do wielkiej skarbonki zaoszczêdzone grosiki.
Robi¹ to chêtnie, poniewa¿ wiedz¹,¿e dzielenie siê to
najlepsza cecha cz³owieka. Rozumiej¹ potrzebê niesienia pomocy tym, którzy jej od nas oczekuj¹. Przekonalimy siê ju¿ wiele razy, ¿e dobro wraca podwójnie. Dlatego nale¿y pomagaæ. Okres przedwi¹teczny jest szczególnym czasem. Magia tych wi¹t czaruje ludzi. Stajemy siê bardziej uczuciowi, nasze serca
mimo niskich temperatur robi¹ siê gor¹ce. Odczuwamy wiêksz¹ chêæ niesienia pomocy innym, dlatego
nale¿y to wykorzystaæ w jak najlepszy sposób. Tych,
którzy czekaj¹ na nasze dzia³ania jest wielu. B¹dmy
blisko nich, a poczujemy siê szczêliwsi i bogatsi o
co co jest bezcenne  wielkie serce. Ta nasza dzia³alnoæ pomo¿e innym, a nas po³¹czy w jednym krêgu
mi³oci. Zachêcamy wszystkich, a szczególnie tych,
którzy jeszcze siê wahaj¹, aby wyci¹gnêli rêkê do
potrzebuj¹cych naszej pomocy. W Figielku wspie-

ralimy ju¿ wiele akcji charytatywnych, postaram siê
przedstawiæ kilka z nich.
Paczka dla Ukrainy  zebralimy 60 kg ¿ywnoci, która trafi³a do szeciu rodzin na Ukrainie.
Wspólnie z dzieæmi i rodzicami pakowalimy paczki
i wys³alimy je do potrzebuj¹cych.
Wspieralimy dzia³alnoæ hospicjum dla dzieci w
Szczecinie przekazuj¹c zabawki na ten szczytny cel.
Mamy nadziejê, ¿e pomoglimy maluchom przerwaæ
te trudne chwile.

Zbieralimy nakrêtki i rzeczy codziennego u¿ytku
dla ma³ej Klaudii. Staralimy siê pomóc dziewczynce i jej najbli¿szym w codziennym ¿yciu.
Zorganizowalimy zbiórkê darów dla bezdomnych
zwierz¹t Puszka dla okruszka. Dzieci z wielkim
zaanga¿owaniem przynosi³y pokarm, koce, zabawki
i inne akcesoria dla zwierzaków.
Bralimy udzia³ w akcji na rzecz zwierz¹t bezdomnych Maraton makulaturowy  zmieniamy papier na leki. Wspólnie z dzieæmi i rodzicami zebralimy du¿e iloci makulatury. Ca³y dochód ze sprzeda¿y przeznaczylimy na zakup leków potrzebnych
do bezp³atnego leczenia zwierz¹t.
Uzbieran¹ wspólnymi si³ami Górê Grosza przeznaczylimy dzieciom wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹.
Dzieci wspólnie z rodzicami uszy³y piêkne misie,
które otrzyma³y dzieci ze Szpitala Onkologicznego. Taki
mi to przyjaciel ka¿dego dziecka, a ju¿ na pewno chorego. Przytulanie do tych pluszowych maskotek doda
dzieciom si³y do walki o swoje zdrowie. Jestemy przekonani, ¿e szybko wyzdrowiej¹ i wróc¹ do wspólnej
zabawy. ¯yczymy im tego z ca³ego serca.
mgr El¿bieta Pietruczyk
 Przedszkole Publiczne Nr 79 w Szczecinie

Przedszkole Publiczne Nr 5 Magnolia

Tak jak w rodzinie
Cz³owiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli siê z innymi.
Jan Pawe³ II
Przedszkole Publiczne Nr 5 Magnolia to miejsce, w którym wszyscy  mali i duzi odnajduj¹ radoæ i poczucie bezpieczeñstwa. Kadra i obs³uga
placówki podejmuje wszelkie starania, by Magnolia by³a drugim domem dla naszych wychowanków i ich rodzin. I tak jak w rodzinie, tak i my pielêgnujemy w sobie i innych chêæ pomocy bliniemu.
Poprzez prowadzone akcje staramy siê zachêcaæ
g³ównie rodziców do dzielenia siê dobrem materialnym, a dzieci uczymy poszanowania w³asnoci.
Dzielenie siê to dla najm³odszych wa¿na lekcja, lekcja zrozumienia czyjej krzywdy, w³asnego szczêcia i wzbudzenia w nich empatii. Uwra¿liwianie na
los innych - czy to ludzi, czy zwierz¹t bardzo mocno
wp³ywa na pozytywny rozwój emocjonalno - spo³eczny dzieci i ich rodzin.
W naszym przedszkolu prowadzimy liczne akcje
charytatywne, a s¹ to:
 Góra Grosza
 Ma³y podarek wiele radoci
 Paczka dla zwierzaczka
 Nakrêtka dla Iskierki
Góra Grosza  akcja Towarzystwa Nasz Dom. Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest najwiêksza na wiecie mówi jedno z hase³. Co roku ju¿
od wielu lat równie¿ i my przy³¹czamy siê do tej szczytnej akcji. Rozpoczyna siê wówczas szaleñstwo zbierania drobnych pieniêdzy. Co przezorniejsi zbieraj¹
grosiki ju¿ d³ugo wczeniej, by póniej mieæ codziennie co wrzuciæ do specjalnie na t¹ okolicznoæ przy-
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gotowanego pojemnika. Forma zbierania nie jest uci¹¿liwa ani specjalnie obci¹¿aj¹ca rodziców  ka¿demu
przecie¿ po codziennych zakupach zostaj¹ w portfelu jakie drobne. Dzieci natomiast ciesz¹ siê, ¿e same
mog¹ te pieni¹¿ki wrzuciæ do puszki, pojemnika. Ka¿dy z nas, wrzucaj¹c kilka groszy ma poczucie, ¿e pomaga dzieciom i to jest najpiêkniejsze.
Ma³y podarek du¿o radoci  to wieloletnia tradycja naszego przedszkola. Co roku w okresie przedwi¹tecznym otwieramy nasze serca dla potrzebuj¹cych. W tym roku równie¿ zaprosilimy dzieci, rodziców, nauczycieli oraz wszystkie osoby wra¿liwe do
w³¹czenia siê w zbiórkê darów. Tym razem jednak do³¹czylimy do projektu Szlachetnej paczki, by pomóc konkretnym ludziom, dzieciom, rodzinie. Szlachetna paczka to pomoc bezporednia. Darczyñcy
przygotowuj¹ paczki dla rodzin w potrzebie, których
sytuacja materialna nie pozwala na godne spêdzenie
wi¹t i tylko dziêki pomocy ka¿da z tych osób bêdzie
mog³a znaleæ co dla siebie pod choink¹. Szlachetna
paczka ma charakter ogólnopolski i jak ¿adna inna
akcja charytatywna w Polsce ³¹czy dzia³ania setki
tysiêcy osób. Tylko w 2014 roku Paczka po³¹czy³a
niemal 1 000 000 Polaków. Mamy nadziejê, ¿e dziêki
propagowaniu tego typu dzia³añ jeszcze wiêcej dzieci w naszym kraju doczeka siê wiêtego Miko³aja.
Paczka dla zwierzaczka  bazuj¹c na dowiadczeniu z poprzednich lat, kiedy ludzie, którym le¿y
na sercu dobro zwierz¹t zaskakiwali nas swoj¹ aktywnoci¹ i chêci¹ pomagania, po raz kolejny zg³osilimy siê do
akcji TOZ. Zbieramy karmê i akcesoria potrzebne bezdomnym zwierzêtom przetrwaæ zimê.
Zapraszamy wszystkich, którym los zwierz¹t nie
jest obojêtny. Razem nape³nijmy g³odne kocie i psie
brzuchy. To bêdzie nasz wspólny ma³y gest o wielkim znaczeniu  s³owa wolontariuszy TOZ-u sta³y siê nasz¹ maksym¹ i w pe³ni oddaj¹ ideê tego
piêknego przedsiêwziêcia.
Nakrêtka dla Iskierki  to szczególna dla nas
wszystkich akcja. Ju¿ od kilku lat, a dok³adniej od 3 
kiedy to w nasze przedszkolne progi zawita³a nasza
Iskiereczka  Karolinka, zbieramy nakrêtki i p³yty CD
. Wówczas to rodzice Karolci wyjanili nam ideê projektu i zachêcili do dzia³ania. Nasza reakcja by³a oczywista i b³yskawiczna. W holu przedszkola stanê³y
pojemniki i wielki plakat nag³aniaj¹cy akcjê. W nied³ugim czasie nie musielimy ju¿ nikogo przekonywaæ, ¿e warto. Po pierwsze i najwa¿niejsze  pomaga-
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Przedszkole Publiczne Nr 38

Mali

przyjaciele zwierz¹t

my poniewa¿ Dziêki zaprzyjanionym firmom z bran¿y przerobu surowców wtórnych, zbiórka generuje
wp³ywy na konto naszego stowarzyszenia oraz zapewnia czêciowe finansowanie dzia³añ Stowarzyszenia na rzecz swoich podopiecznych  czyli dzieci
i m³odzie¿y z Zespo³em Downa. redni wp³yw z zebranej tony nakrêtek to ok. 750 PLN, za p³yt CD/
DVD ok. 800 PLN ( cytat ze strony internetowej Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació³ Dzieci z Zespo³em
Downa). Po wtóre zbiórka ma charakter edukacyjny.
Wdra¿a w nawyki selektywnego zbierania odpadów
i uczy zasad recyklingu tak wa¿nego dla naszych czasów. Chroni¹c rodowisko równoczenie pomagamy Iskierkom rozwijaæ siê i poznawaæ wiat oraz dostrzegaæ fakt, ¿e inny nie znaczy gorszy.
mgr Monika Wieleba
 dyrektor PP 5 Magnolia
mgr Anna Kwiatkowska
 nauczyciel PP 5 Magnolia

Szko³a Podstawowa Nr 63 w Szczecinie

Tak¿e pomagamy

W Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddzia³ami Integracyjnymi wiêkszoæ dzia³añ na rzecz potrzebuj¹cych skierowana jest w ramach akcji Podaruj
Dzieciom Iskierkê Radoci  Szczeciñskie Szko³y Potrzebuj¹cym. Akcja trwa od grudnia do lutego. W jej ramach zbieramy artyku³y papiernicze
 kredki, zeszyty, bloki, itp., artyku³y higieniczne
 myd³a, ró¿nego rodzaju rodki czystoci.
Wszystkie zebrane artyku³y trafiaj¹ do instytucji
nios¹cych pomoc innym  domu samotnej matki,
hospicjum itp. W grudniu organizujemy te¿ kiermasz ciast. Zebrane rodki przekazywane s¹ na
iskierkowe konto, po czym do najbardziej potrzebuj¹cych dzieci w postaci op³aconych obiadów w szkole, op³aconych wycieczek. We wszystkie te dzia³ania aktywnie w³¹czaj¹ siê uczniowie,
ich rodzice i nauczyciele.

¯yjemy w wiecie, w którym najwa¿niejszy jest
popiech, pogoñ za karier¹ i wszelkimi dobrami.
¯ycie okrelane mianem instant. Czêsto zapominamy o wra¿liwoci na potrzeby innych. A przecie¿ s¹ istoty, które bez pomocy cz³owieka nie
poradz¹ sobie. Kieruj¹c siê s³owami w. Franciszka z Asy¿u: Naszym podstawowym obowi¹zkiem
w stosunku do naszych m³odszych braci jest niekrzywdzenie ich, jednak poprzestanie na tym to
nie wszystko. Mamy wa¿niejsz¹ misjê  s³u¿yæ im
pomoc¹, kiedykolwiek bêd¹ jej potrzebowaæ
pragniemy ju¿ od najm³odszych lat wzbudzaæ poczucie odpowiedzialnoci nie tylko za drugiego
cz³owieka ale równie¿ za zwierzêta.
W naszym przedszkolu prowadzona jest edukacja przyrodniczo-ekologiczna, w ramach której realizowane jest przedsiêwziêcie Mali przyjaciele zwierz¹t. W ramach tego projektu przedszkolaki odwiedzi³y Schronisko dla Bezdomnych
Zwierz¹t w Szczecinie. Spotkanie pomog³o zrozumieæ dzieciom jak wa¿ne jest, aby decyzja o
przygarniêciu zwierzaka by³a przemylana, a tak¿e pozwoli³o poznaæ potrzeby tych, którzy nie
maj¹ prawdziwych domów. Nastêpnie zorganizowalimy zbiórkê karmy dla zwierz¹t ze schroniska. Dzieci postanowi³y, ¿e oprócz niezbêdnej
do ¿ycia karmy podaruj¹ im równie¿ smako³yki,
które uprzyjemni¹ pobyt w schronisku. Przy³¹czylimy siê równie¿ do akcji organizowanej
przez Szczeciñskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami Paczka dla zwierzaczka. Chcemy,
¿eby zwierzêta mia³y zapas karmy na najbli¿sze,
zimne miesi¹ce.
Poniewa¿ uczymy siê, ¿e o potrzebuj¹cych nale¿y
pamiêtaæ przez ca³y rok, zbieramy makulaturê, któr¹
przekazujemy na akcjê Maraton makulaturowy.
Dochód z tej akcji przeznaczony jest na leki dla zwierz¹t korzystaj¹cych z pomocy TOZ.
Dziêki takim staraniom chcemy rozwijaæ poczucie
empatii i uczyæ odpowiedzialnoci za zwierzêta.
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego Nr 38 w
Szczecinie wiedz¹, ¿e zwierzêta zas³uguj¹ na szacunek i godne ¿ycie.
Paulina Matczak-Bargiel
 nauczyciel w Przedszkolu Publicznym Nr 38
w Szczecinie
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Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja

Szko³a, której
uczniowie s³u¿¹
pomoc¹
potrzebuj¹cym
Nigdy nie jestemy tak biedni,
aby nie staæ nas by³o na udzielenie
pomocy bliniemu.
Miko³aj Gogol
Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja Gastronomik
w Szczecinie przy ul. Sowiñskiego to szko³a wyj¹tkowa, która ¿yje na co dzieñ potrzebami rodowiska lokalnego. Od wielu lat jej uczniowie  zarówno z Technikum Gastronomicznego, Technikum Hotelarskiego,
jak i Zasadniczej Szko³y Zawodowej, które tworz¹ ZS
Nr 6  przez ca³y rok anga¿uj¹ siê w ró¿ne przedsiêwziêcia charytatywne, powiêcaj¹c w³asny czas wolny na rzecz niesienia pomocy potrzebuj¹cym.
Jak co roku, przed wiêtami, w pogoni za prezentami, warto zatrzymaæ siê na chwilê, zwolniæ i pomyleæ
o innych. Na ca³ym wiecie s¹ dzieci, dla których
wiêta to najsmutniejszy okres. Samorz¹d Uczniowski ju¿ od 10 lat wspó³pracuje ze wietlic¹ rodowiskow¹ Serduszka, dla której podopiecznych przygotowuje paczki wi¹teczne. To przemylana pomoc
 robione s¹ paczki dla ka¿dego dziecka wg wskazanych potrzeb. Jest to bardziej efektywna pomoc, ni¿
tylko podarowanie zwyk³ych s³odyczy. W pomoc w³¹czaj¹ siê nauczyciele i uczniowie z ca³ej szko³y, poniewa¿ dla danego dziecka paczkê przygotowuje jedna
klasa. Wszystkie paczki trafiaj¹ do adresatów podczas wigilii organizowanej przez wietlicê. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu nauczycieli gastronomicznych
przedmiotów zawodowych przekazywane s¹ równie¿

tradycyjne potrawy  pierogi, paszteciki i barszcz. W
ramach wspó³pracy ze szkolnym ko³em wolontariatu
Samorz¹d Uczniowski wspiera Schronisko dla Bezdomnych Matek z dzieæmi w P³oni. Prowadzona jest zbiórka artyku³ów ¿ywnociowych i tych potrzebnych do
funkcjonowania na co dzieñ. Mieszkañcy Schroniska
otrzymaj¹ równie¿ wi¹teczne domki z piernika, pierniczki i chleby od Ko³a M³odego Cukiernika oraz tradycyjne paszteciki do barszczu od nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Od wielu lat szko³a wspiera
miejsk¹ akcjê Iskierka Radoci, w ramach której w
tym roku przekazalimy na aukcjê tort z naszej szkolnej
cukierni oraz wi¹teczne pierniczki przygotowane przez
Ko³o M³odego Cukiernika. W szkole oprócz tradycyjnej zbiórki darów odbywa siê kiermasz wi¹teczny,
podczas którego s¹ sprzedawane wyroby cukiernicze

oraz ozdoby wi¹teczne wykonane w³asnorêcznie przez
uczniów i wychowanków internatu dzia³aj¹cego przy
naszej szkole. Uczniowie naszej szko³y rokrocznie bior¹
udzia³ w akcji Góra Grosza, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowuj¹cym siê
poza w³asn¹ rodzin¹, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka,
zawodowych rodzin zastêpczych oraz najbardziej potrzebuj¹cych domów dziecka, które realizuj¹ prorodzinne programy wychowawcze. Od dwóch lat uczestniczymy w akcji wi¹teczna paczka dla bohatera,
która w tym roku przyjê³a zasiêg ogólnopolski .Jest to
akcja pomocy kombatantom, ¿o³nierzom Polskiego
Pañstwa Podziemnego m.in AK i NSZ , którzy nie z
w³asnej woli znaleli siê w grupie potrzebuj¹cych.
Uczniowie zbieraj¹ art. ¿ywnociowe i chemiê gospodarcz¹, przekazuj¹ paczki organizacji koordynuj¹cej GRH Borujsko. Pomoc dla kombatantów jest niezmiernie wa¿na, to nie tylko dary ale przede wszystkim dowód szacunku i pamiêci wobec bohaterów naszej historii. I wielka radoæ dla kombatantów, ¿e pamiêtamy ...dla Nas , ¿e pomagamy
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 6 promuj¹ ideê krwiodawstwa i lecznictwa. Co roku w listopadzie organizowana jest w szkole akcja krwiodawstwa M³oda krew
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ratuje ¿ycie, w której coraz wiêcej m³odzie¿y chêtnie
bierze udzia³. wiadczy to o du¿ej dojrza³oci i wiadomoci uczniów Gastronomika, którzy  oprócz zdobywania zawodu  ucz¹ siê tak¿e wra¿liwoci, umiej¹
s³u¿yæ i powiêcaæ siê dla innych. W miesi¹cach padziernik  listopad szkolne ko³o biologiczno-ekologiczne od 15 lat organizuje wród uczniów zbiórkê darów
na rzecz miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierz¹t w Szczecinie. Gromadzone dary: karmê, pos³ania,
koce, rêczniki, miski i wszystkie rzeczy, które mog³yby
siê przydaæ bezdomnym psom i kotom uczniowie rokrocznie przekazuj¹ w grudniu Towarzystwu Opieki Nad
Zwierzêtami podczas fina³u akcji Paczka dla zwierzaczka. Akcja rokrocznie integruje m³odzie¿, wp³ywa
na pozytywny wizerunek naszej szko³y w lokalnym
rodowisku i utwierdza w przekonaniu, ¿e miar¹ Naszej wra¿liwoci jest wra¿liwoæ bez miary.
Nie sposób wymieniæ wszystkich przedsiêwziêæ
w jakie w³¹czaj¹ siê uczniowie Gastronomika, ale
zawsze budz¹ one wiele entuzjazmu, emocji i zapa³u.
Takie akcje to najlepsze lekcje wychowawcze.
Uczniowie chêtnie siê w nie anga¿uj¹, bior¹c za wzór
wiêtego Jana Paw³a II, który s³u¿y wszystkim jako
niedocigniony wzór wra¿liwoci oraz otwarcia siê
na potrzeby innych, zw³aszcza tych, którzy zostali
w ró¿ny sposób pokrzywdzeni przez los.
mgr Adam Grzegrzó³ka
 nauczyciel dyplomowany biologii i przyrody
w Zespole Szkó³ Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie

LICYTUJESZ 
POMAGASZ  AKCJA
BOMBKA W SP 23

Szko³a Podstawowa Nr 23 w Szczecinie w swoim Programie Wychowawczym mocno podkrela i
wskazuje na potrzebê kszta³towania postaw opartych na wra¿liwoci, zaanga¿owaniu i integracji rodowiska szkolnego.
Od lat w okresie przedwi¹tecznym na jej terenie
organizowano akcje charytatywne, których celem
by³a zbiórka pieniêdzy na paczki dla dzieci znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy pedagog
szkolny Urszula Lodowska i nauczycielka wychowania fizycznego Agnieszka Biernacka zachêci³y
nauczycieli, uczniów i rodziców do udzia³u w akcji
charytatywnej Bombka. Licytuj¹c - Pomagasz.
Od miesi¹ca na terenie szko³y goci³ wi¹teczny
nastrój i niezwyk³a atmosfera. Spotkania nauczycieli i wspólna praca nad zdobieniem bombek cieszy³a
nawet tych, którzy pocz¹tkowo pow¹tpiewali w
swoje umiejêtnoci plastyczne.
Efekt koñcowy zaskoczy³ chyba wszystkich. Zaanga¿owanie nauczycieli, uczniów i rodziców przesz³o najmielsze oczekiwania organizatorek.
Bal Andrzejkowy  zaplanowany na 26 listopada-wzbudza³ niezwyk³e zainteresowanie jego uczestników. W czasie zabawy wylicytowano ponad 60
bombek, a zebrane pieni¹dze pozwol¹ na przygotowanie paczek wi¹tecznych dla wiêkszej grupy
uczniów z tej szko³y.
Do koñca balu umiech nie opuszcza³ organizatorek,
autorów ciekawych projektów plastycznych oraz ich
nabywców. Ka¿dy mia³ powody do radoci, bo rola któr¹
odegra³ w tym przedsiêwziêciu zas³uguje na uznanie.
Dyrektor szko³y Barbara Bachanek-Jówiak, dziêkuj¹c wszystkim zapowiedzia³a kontynuacjê tej akcji w przysz³ym roku. Zachêci³a te¿ inne podmioty
do wspó³pracy i udzia³u w zabawie.
Spo³ecznoæ szkolna w D¹biu po raz kolejny udowodni³a, ¿e potrafi zintegrowaæ siê i aktywnie uczestniczyæ w projektach adresowanych do drugiego
cz³owieka. W imieniu organizatorek dziêkujemy
wszystkim, którzy wziêli udzia³ w tej akcji i sprawili,
¿e na twarzach dzieci pojawi siê umiech.
Urszula Lodowska
 pedagog Szko³y Podstawowej Nr 23
w Szczecinie
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Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków

Ziarnko
do ziarnka ...

W dzisiejszych czasach, gdzie konsumpcjonizm
króluje ju¿ od przedszkola, ciê¿ko jest wypracowaæ
w m³odych ludziach nawyk i potrzebê pomagania.
Wprawdzie wra¿liwoæ i empatiê wynosimy z domu,
to szko³y staraj¹ siê, aby tê wra¿liwoæ jeszcze
bardziej rozbudziæ.
W Gimnazjum Nr 7 dbamy o to, aby powiedzenie
Nie zrozumie g³odnego syty, bo ich ró¿ni¹ apetyty nie mia³o odniesienia. Ka¿dy, kto choæ trochê
jest wra¿liwy, kto czuje ¿y³kê spo³ecznictwa, znajdzie co dla siebie. Nie ukrywam, jest to trudne
zadanie, aby zachêciæ i przekonaæ m³odzie¿ do pomocy i wsparcia, bo ich umys³y s¹ przesi¹kniête
fejsbukowymi apelami z probami o pomoc i niestety, to ich trochê znieczula.
Na szczêcie my mo¿emy pochwaliæ siê m³odzie¿¹,
której siê chce. Chêtnie bierzemy udzia³ nie tylko w
akcjach dobrze znanych jak Góra srebra czy Góra
grosza, ale w naszym ma³ym rodowisku lokalnym
odnajdujemy te¿ swoje akcje. W tym roku ju¿ szósty
raz wszystkie dzieciaki z naszej szko³y, korzystaj¹ce z
opieki socjalnej, zostan¹ obdarowane paczkami ze
s³odyczami, które uczniowie chêtnie przez okres przedwi¹teczny przynosz¹. Taka paczka to mi³y gest w
stosunku do tych rodzin, niejednokrotnie to jedyne
s³odycze na ich wi¹tecznych sto³ach.
Wspieramy siê wzajemnie w ci¹gu ca³ego roku,
za³o¿ylimy kolo pomocy wzajemnej Widzê i pomagam. Uczniowie przez ca³y rok mog¹ przynosiæ
przybory szkolne i zeszyty, które szybko znajduj¹
potrzebuj¹cych adresatów wród naszych uczniów.
Oprócz sta³ych form pomocy organizujemy równie¿ okolicznociowe festyny i kiermasze, które
maj¹ na celu zintegrowaæ m³odzie¿ do dzia³ania, a
przede wszystkim wesprzeæ rodziny potrzebuj¹ce
pomocy, np. przy op³aceniu turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci czy dofinansowaniu do wycieczek szkolnych.

Jak to w Polsce bywa, w szkole te¿ siê to sprawdza  takie spo³eczne zrywy. Niejednokrotnie
wspieralimy Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹, np. wysy³aj¹c paczki z odzie¿¹ i ¿ywnoci¹ do rodzin na
Ukrainie. W ubieg³ym roku wsparlimy finansowo
projekt poznañskich lekarzy Oczy Etiopii, którego celem s¹ operacje przywracaj¹ce wzrok dzieciom i doros³ym w Etiopii.
W naszym gimnazjum uwa¿amy, ¿e nie tylko pomoc materialna jest wa¿na, ale przede wszystkim
serce, wra¿liwoæ i serdecznoæ. Co nam po 10 z³otych rzuconych z pogard¹  niejednokrotnie, wspó³czuj¹ce spojrzenie czy ciep³e s³owo wiêcej znacz¹
ni¿ pieni¹dze. Takich akcji, które pobudzaj¹ do wzajemnej troski o siebie, w naszej szkole nie brakuje.
W tym roku ju¿ po raz szósty w naszej szkole odbêdzie siê Maraton Pisania Listów w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Amnesty International. Akcja zrzesza ludzi z ca³ej Polski i z zagranicy, którzy w jeden grudniowy weekend zbieraj¹ siê
w ró¿nych miejscach, aby na pimie stan¹æ w obronie Praw Cz³owieka na wiecie i pomóc tym, którzy
tego wsparcia potrzebuj¹. Dla naszych uczniów i
absolwentów to ju¿ tradycja. Podczas maratonu przewija siê od 100 do 150 osób, którzy wierz¹, ¿e si³a jest
w nas. To akcja, w której nie potrzeba pieniêdzy, tylko chêci i trochê czasu. Dziêki takim przedsiêwziêciom uczniowie czêciej i chêtniej zagl¹daj¹ na strony organizacji takich jak Polska Akcja Humanitarna,
UNICEF czy w³anie Amnesty International, szukaj¹c mo¿liwoci, jak mog¹ pomóc.
W ka¿dej szkole znajd¹ siê uczniowie, którzy
powiedz¹: to bez sensu, sam wiata nie zbawiê,
co ja jeden pomogê, po co to?. Na szczêcie
Oni s¹ w mniejszoci, wiêkszoæ popiera znane
powiedzenie: Ziarnko do ziarnka, a zbierze siê
miarka. Jako organizator wielu tych akcji cieszê
siê, ¿e mimo i¿ nasza dzisiejsza m³odzie¿ ¿yje trochê w wiecie wirtualnym, w którym tak ciê¿ko jest
poczuæ emocje, ból i cierpienie, to mimo to potrafi¹
w tym naszym wiecie rzeczywistym dostrzec rzeczywiste problemy i realnie pomóc.
Ewa Brok
 Gimnazjum Nr 7, im. Sybiraków w Szczecinie
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III Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Jak wspieramy
potrzebuj¹cych
Jak co roku, zbli¿aj¹ce siê wiêta Bo¿ego Narodzenia uwiadamiaj¹ nam, jak wiele osób, czêsto z
naszego otoczenia, zadaje sobie pytanie: czy w tym
roku bêdzie mnie staæ na zorganizowanie choæby
skromnej uroczystoci. Na kupienie choæby drobnych prezentów rodzinie i czy w te wiêta kto bêdzie o mnie pamiêta³, czy te¿ znowu przyjdzie mi je
spêdziæ samotnie...
Dla uczniów III Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Szczecinie pomoc potrzebuj¹cym jest spraw¹ oczywist¹, jednak ka¿dego roku Samorz¹d Uczniowski
staje przed wyzwaniem: w jaki sposób pozyskaæ
rodki na t¹ dzia³alnoæ. Oczywicie, naj³atwiej
og³osiæ w szkole zbiórkê pieniêdzy, ale czy tylko o
to chodzi? Czy widok kolejnej kwestuj¹cej osoby
nie wywo³a w koñcu zniecierpliwienia albo, co
znacznie gorsze, zniechêcenia i poczucia, ¿e oto
kto znowu wyci¹ga od nas kasê? A odmówiæ jako
niezrêcznie....
W tym roku wpadlimy na, naszym zdaniem,
ciekawszy pomys³. Postanowilimy po³¹czyæ
zbiórkê pieniêdzy ze szkoln¹ imprez¹ Andrzejkow¹. W poniedzia³ek ju¿ od rana podczas ka¿dej przerwy mo¿na by³o, za drobn¹ op³at¹, zasiêgn¹æ porady szkolnych 'wró¿bitów', losuj¹c czy
to chiñsk¹ przepowiedniê na najbli¿sz¹ przysz³oæ, czy to imiê potencjalnej sympatii, czy w
koñcu, tradycyjnie, odczytuj¹c swoje przeznaczenie z woskowego odlewu. Ma³o kto potrafi³
te¿ oprzeæ siê pokusie skosztowania przepysznych wyrobów cukierniczych
przygotowanych przez ka¿d¹
klasê na kiermasz ciast. Jednak
absolutnym przebojem okaza³a
siê szkolna loteria, w której do
wygrania, oprócz drobnych
nagród rzeczowych, by³y takie
atrakcje jak: 1 'dzieñ osobisty'
(jeden dowolnie wybrany
dzieñ, w którym uczeñ ma prawo przyjæ do szko³y nieprzygotowany i nie ponieæ konsekwencji), 3 x 'dzieñ z kurtk¹'
(szczególnie atrakcyjny w kontekcie t³oku w szatni), nieprzygotowanie z przedmiotu... (nie

wymaga wyjanieñ), 3 x obiad w szkolnej sto³ówce (doskona³y! Kulinarnego talentu Pani Uli
nie jest w stanie unicestwiæ ¿adne anty-solne i
anty-cukrowe rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia)
oraz, uwaga, zwiedzanie szko³y z przewodnikiem. Na ka¿dej przerwie stanowisko z loteri¹
prze¿ywa³o prawdziwe oblê¿enie.
Pieni¹dze zbieralimy na przygotowanie szlachetnej paczki, ale takiej lokalnej. Poprosilimy ksiêdza
katechetê o wskazanie rodziny w potrzebie z parafii, w której znajduje siê nasza szko³a. Jestemy w³anie w trakcie dokonywania zakupów z listy ¿yczeñ.
Warto dodaæ, ¿e zarówno ksi¹dz, jak i nauczyciele
chêtnie wsparli nasz¹ akcjê.
Oczywicie, podejmujemy te¿ inne dzia³ania
charytatywne: gromadzimy górê grosza, przy³¹czamy siê do akcji Paczka dla bohatera, nie zapomnimy te¿ o zwierzêtach ze schroniska. Jednak
to w³anie tegoroczna impreza andrzejkiowa pozwoli³a nam po³¹czyæ piêkny cel ze wietn¹ zabaw¹. Za rok z pewnoci¹ j¹ powtórzymy, a mo¿e
stanie siê ona nasz¹ szkoln¹ tradycj¹?
Katarzyna Rudkiewicz
Zuzanna Siwek-Jacoszek
 III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
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Zespó³ Szkó³ Nr 3 
dawny
Ekonomik
obchodzi 70-lecie
Rok 2015 dla Zespo³u Szkó³ Nr 3 w Szczecinie
jest czasem wyj¹tkowym, bowiem wi¹¿e siê z jubileuszem siedemdziesiêciolecia jego istnienia.
Szko³a nale¿¹ca do najstarszych na Pomorzu Zachodnim nieprzerwanie kszta³ci kolejne pokolenia m³odzie¿y od 3 listopada 1945 roku. Przez
ten d³ugi czas zmienia³a swoje oblicze, tak jak
zmienia³y siê czasy i warunki w naszym kraju.
Przyjmowa³a ró¿ne nazwy zwi¹zane ze zmianami
profili kszta³cenia: Miejskie Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe (1945 r.), Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe (1946), Pañstwowe
Gimnazjum i Liceum Administracyjno-Handlowe
(1948), Pañstwowe Liceum AdministracyjnoGospodarcze (1951), Technikum Handlowe Ministerstwa Handlu Wewnêtrznego, a póniej tylko Technikum Handlowe (1952), Liceum Ekonomiczne Nr 1 (1967), Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych
Nr 1 im. prof. Oskara Langego (1975), Zespó³
Szkó³ Nr 3 im. prof. Oskara Langego (2002). Zmienia³y siê te¿ siedziby szko³y. Obecny budynek
przy ulicy Sowiñskiego 1 Zespó³ Szkó³ Nr 3 zajmuje od roku 1957.

Zespó³ Filipinki na pocz¹tku swojej drogi artystycznej.

Do dzi pamiêæ o tym znakomitym zespole jest w
szkole ¿ywa  ¿adna uroczystoæ jubileuszowa nie
mo¿e siê odbyæ bez obecnoci dawnych Filipinek,
uczniowie wykonuj¹ ich piosenki we wspó³czesnych interpretacjach w konwencji rapu i beatboxu.
Wa¿nym dniem w szkole by³ 15 listopada 2013
roku, kiedy po raz kolejny szko³ê odwiedzi³y cz³onkinie zespo³u  panie Zofia Bogdanowicz, Niki Ikonomu, Iwona Racz, Anna Sadowa i Halina Sztejner.
Towarzyszyli im Marcin Szczygielski, autor ksi¹¿ki
Filipinki  to my oraz jej wydawca, Tomasz Raczek.

Wspólne zdjêcie uczestników spotkania w 2013 roku.

Wspó³czesny widok szko³y.

Starsze pokolenia zapamiêta³y ZS Nr 3 jako Szko³ê
Filipinek. To w³anie tutaj w 1959 roku powsta³ zespó³ wokalny, który zdoby³ s³awê w ca³ej Polsce
wypiewuj¹c wiele znanych przebojów. Nale¿a³y do
nich: Do widzenia Profesorze, Batumi, Filipinki 
to my, Bal Arlekina, Wala Twist i wiele innych.

Panie z zespo³u Filipinki w towarzystwie red. Tomasza
Raczka i dawnego nauczyciela pana Franciszka Nowaka.

Mówi¹c o historii Zespo³u Szkó³ Nr 3 nie sposób
pomin¹æ wa¿nego aspektu dzia³alnoci, czyli wspó³pracy ze szko³ami za granic¹. Jej pocz¹tki siêgaj¹ roku
1979, kiedy ówczesny dyrektor Leonard Cywiñski nawi¹za³ kontakty z Przyzak³adow¹ Szko³¹ Zawodow¹ w
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Rostocku i od tej pory mo¿liwe sta³y siê spotkania
m³odzie¿y obu miast, wspólne uroczystoci, wycieczki, biwaki, zabawy, a tak¿e wymiana dowiadczeñ zawodowych. W 1991 roku do tej wspó³pracy do³¹czy³a
duñska Szko³a Handlowa z Slagelse, w 1992 Szko³a
Kupiecka z Greifswaldu, a w 1993 szko³y z Soderhamn
(Szwecja) i Helsinek. W tym samym roku rozpoczê³a
siê realizacja projektu pt. Wspó³praca Pedagogiczna
Szkó³ Ekonomicznych Krajów Basenu Morza Ba³tyckiego, w którym oprócz wymienionych ju¿ szkó³ bra³y udzia³ tak¿e szko³y handlowe z Litwy, £otwy i Rosji.
G³ównym celem programu by³o wychowanie m³odzie¿y w duchu europejskim, w duchu tolerancji i zrozumienia dla odmiennych kultur i obyczajów.
Dowodem na to, jak wielk¹ wagê przywi¹zuje szko³a do wychowania w duchu tolerancji by³o zorganizowanie przez Towarzystwo Przyjació³ Szko³y, pod
kierownictwem pana Bogumi³a Kubika, i grupê nauczycieli sesji popularnonaukowej Tolerancja wyrazem dojrza³oci. Zaproszeni gocie: prof. dr Kazimierz Koz³owski, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, dr
Janusz Mieczkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu W³odzimierz Paszyñski oraz nauczycielka ZS Nr 3 Jolanta Ciesielska
mówili o tradycjach polskiej tolerancji, o tolerancji
wobec odmiennych stylów ¿ycia seksualnego, o konflikcie pokoleñ, o granicach tolerancji. M³odzie¿ natomiast zaprezentowa³a swoje pogl¹dy w odniesieniu do fundamentalizmu religijnego, przejawów nacjonalizmu i ksenofobii, stereotypowych wyobra¿eñ
Polaków na temat innych narodów, postaw spo³eczeñstwa wobec subkultur m³odzie¿owych.
Zespó³ Szkó³ Nr 3 zawsze mocno osadzony by³ w
realiach naszego miasta. Miasta portowego. Na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych za³o¿one zosta³o
Szkolne Ko³o Ligi Morskiej (póniej Szkolne Ko³o
Edukacji Morskiej), a w kolejnych latach realizowano Miejski Program Edukacji Morskiej oraz projekt
Do Europy pod ¿aglami. Dziêki temu m³odzie¿ ma
szansê poznania s¹siednich krajów, ich kultury, zwyczajów, walorów turystyczno-krajoznawczych.

Uczniowie podczas rejsu po jeziorze D¹bie.

Wa¿nym momentem rozwoju szko³y by³o powstanie w 2003 roku Przedsiêbiorstwa Symulacyjnego
Sukces, w którym uczniowie mog¹ odbywaæ praktyki zawodowe. Firma symulacyjna przypomina
prawdziwe przedsiêbiorstwo stwarzaj¹ce m³odzie¿y
warunki do nabycia praktycznych umiejêtnoci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Uczniowie podczas zajêæ s¹ zatrudniani i przechodz¹ wszystkie
szczeble kariery albo zak³adaj¹ w³asny biznes zgodny z profilem kszta³cenia.

Uczniowie podczas praktyk prowadz¹ sekretariat firmy.

Rok 2004 wi¹¿e siê z otrzymaniem tytu³u Zachodniopomorskiej Szko³y Jakoci.
Zachodniopomorska Szko³a / Placówka Jakoci to program maj¹cy na celu propagowanie
jakoci kszta³cenia, realizowany przez Kurato-

Certyfikat Zachodniopomorskiej Szko³y Jakoci.
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rium Owiaty w Szczecinie. Do programu zg³osi- Rady Miasta Szczecin  przewodnicz¹ca Komisji
³y siê w 2003 roku a¿ 123 szko³y, do ostatniego ds. Edukacji Stefania Biernat, radna Rady Miasta
etapu zosta³y zakwalifikowane 93 placówki. Ze- Szczecin  cz³onek Komisji ds. Edukacji  dyrekspó³ ds. Jakoci Pracy Szkó³ i Placówek w KO tor ZCDN Urszula Pañka, dyrektor Wydzia³u Nadwy³oni³ z nich 28 placówek, które przedstawi³ zoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego
kapitule programu.
Kuratorium Owiaty Izabela Pawlak, g³ówny speDnia 20 padziernika 2004 roku dyrektor Andrzej cjalista Wydzia³u Owiaty Urzêdu Miasta AndroSacharski, odebra³ z r¹k Zachodniopomorskiego nika Maciejewska-Wyryszuk, dziekan Wydzia³u
Kuratora Owiaty certyfikat Zachodniopomorskiej Szko³y Jakoci, który by³ uwieñczeniem wieloletniej pracy i aktywnoci wszystkich pracowników szko³y, uczniów i ich rodziców.
Nastêpnego roku Zespó³ Szkó³ Nr 3 jako jedna z
nielicznych placówek owiatowych otrzymuje uprawnienia do przeprowadzania sta¿u adaptacyjnego dla
nauczycieli z pañstw cz³onkowskich UE, którzy staraj¹
siê o uznanie ich kwalifikacji zawodowych w Polsce.
Od 2008 roku rozpoczyna siê realizacja projektów
wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹ ze rodDyrektor Zespo³u Szkó³ Nr3 Andrzej Kobylec otwiera uroków Europejskiego Funduszu Socjalnego. Nale¿¹
czystoæ i wita przyby³ych goci.
do nich projekty: Absolwent szko³y zawodowej europracownikiem XXI wieku, Szansa na równy start, Nauk Zintegrowanych Wy¿szej Szko³y Integracji
Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum Europejskiej dr Urszula Maciejczuk-Tytus, kieszans¹ na europejskim rynku pracy, Moja szko³a  rownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiêmoj¹ szans¹, Im wiêcej wiem  tym wiêcej osi¹gnê. biorstw  dyrektor Studium MBA Uniwersytetu
Nad Zespo³em Szkó³ Nr 3 opiekê merytoryczn¹ Szczeciñskiego  absolwent ZS Nr 3 profesor
sprawuj¹ dwie wy¿sze uczelnie naszego miasta: Za- zwyczajny dr hab. Dariusz Zarzecki, byli dyrektochodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (od rzy, dyrektorzy szczeciñskich szkó³ i Poradni Psy2011 roku) oraz Uniwersytet Szczeciñski (od 2014 chologiczno-Pedagogicznej, cz³onkinie s³ynnego
roku). Szko³a bardzo sobie ceni ten naukowy pa- zespo³u Filipinki i przyjaciele szko³y.
tronat, poniewa¿ pozwala jej on wci¹¿ podnosiæ
Oprócz oficjalnych przemówieñ by³y ciep³e
jakoæ kszta³cenia i wzbogacaæ ofertê edukacyjn¹. s³owa, gratulacje i ¿yczenia. Wspomnienia byUczniowie, uczestnicz¹c w zajêciach prowadzo- ³ych uczennic, a dzi nauczycielek, pozwoli³y
nych przez pracowników naukowych w wietnie wróciæ na chwilê do przesz³oci i sta³y siê rówyposa¿onych pracowniach i laboratoriach, po- d³em wzruszeñ. W czêci artystycznej uczniog³êbiaj¹ wiedzê i rozwijaj¹ swoje zainteresowania, wie zaprezentowali swoje talenty wokalne, mulepiej przygotowuj¹ siê do zdawania egzaminów. zyczne, taneczne, aktorskie, sportowe i akrobaMaj¹ te¿ szansê poznania rodowiska uczelniane- tyczne. Ca³oæ spaja³y dowcipne komentarze i
go, co pomaga w podejmowaniu decyzji o kierunku studiów i
drogi zawodowej.
Jak widaæ szko³a ma co wiêtowaæ. Dnia 16 padziernika
2015 r. na uroczyst¹ akademiê
przybyli znakomici gocie:
pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Ar³ukowicz,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Szczecin Artur Sza³abawka, zastêpca Prezydenta Miasta
Szczecin Krzysztof Soska, proboszcz parafii pw. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa ksi¹dz dr
Fina³ czêci artystycznej.
Jaros³aw Staszewski, radna
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zabawna puenta. Jak na prawdziwy jubileusz
przysta³o nie zabrak³o unosz¹cych siê w powietrzu balonów i serpentyn.

Symboliczny dobry duch szko³y unosi siê w powietrzu.

Nastêpnego dnia szko³a otworzy³a drzwi absolwentom, którzy najpierw spacerowali szkolnymi korytarzami, zagl¹dali do klas, szukaj¹c przesz³oci, a
potem zwiedzali wystawy przygotowane specjalnie
na tê okazjê. O godzinie 11 hala sportowa wype³ni³a
siê by³ymi uczniami i nauczycielami  tu atmosfera
by³a gor¹ca: powitania, rozmowy z dawno nie widzianymi, a bliskimi przecie¿ osobami. Ukoronowaniem spotkania by³ ogromny jubileuszowy tort.

Spotkanie absolwentów po latach.

Bez w¹tpienia Zespó³ Szkó³ Nr 3 nie jest wy³¹cznie dostojn¹ siedemdziesiêciolatk¹. Tutaj wci¹¿
wszystko siê zmienia  modernizowane s¹ sale, przybywaj¹ coraz nowoczeniejsze sprzêty, powstaj¹
nowe kierunki, a dyrektor Andrzej Kobylec ma wielkie plany na przysz³oæ.
W artykule wykorzystano materia³y pochodz¹ce z wydawnictw: 50 lat Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych Nr 1, 60 lat Zespo³u Szkó³ Nr 3, 70 lat Zespo³u Szkó³ Nr 3.
mgr Jolanta Ciesielska

RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Wszystkim spragnionym s³oñca,
kwiatów, urzekaj¹cych zapachów, oraz
ciekawej lektury, polecam ksi¹¿kê Elisabeth von Arnim. To
autorka, która pasjê
pisania odkry³a w
swoim . ogrodzie.
Urodzi³a siê w Australii, dorasta³a w
Londynie. W Berlinie zamieszka³a z mê¿em, lecz po kilku latach osiedli³a siê z rodzin¹ w
okolicach Szczecina. Bardzo kocha³a kwiaty. Z radoci¹ pielêgnowa³a swój ogród. To w³anie o nim i
¿yciu na wsi napisa³a sw¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê
Mary Annette Beauchamp przychodzi na wiat w
1866 r. Po ukoñczonych studiach medycznych poznaje by³ego oficera pruskiej kawalerii  Henninga
von Arnima. Ma³¿eñstwo z tym starszym o 15 lat
wdowcem uczyni³o j¹ co prawda hrabin¹, lecz nie
szczêliw¹ ma³¿onk¹.
Kiedy w marcu 1896 roku pojedzie z mê¿em do
jego pomorskich w³oci zakocha siê
w pewnym opuszczonym maj¹tku i ogrodzie. Z ca³ego serca zapragnie tam zamieszkaæ. To w³anie w Nassenheide (obecnie Rzêdziny w okolicach Szczecina) 7
maja 1897 roku zaczyna pisaæ sw¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê.
Elisabeth i jej ogród to autobiograficzna powieæ, w której Elizabeth von Arnim dowcipnie i z
autoironi¹ opisuje swoje ¿ycie na pomorskiej wsi.
Karty ksi¹¿ki wype³nione s¹ jej zachwytem nad
przyrod¹ i nie tylko. Wielbicielka ró¿ i tulipanów z
wielk¹ wra¿liwoci¹ opisuje zmieniaj¹ce siê pory
roku, zapach i barwy rolin wród których spêdza wiêkszoæ dnia.
S¹ tu opisy pierwszych niepowodzeñ w roli ogrodniczki, trudnej wspó³pracy z ogrodnikami, którzy nie
chcieli spe³niaæ jej /ich zdaniem/ szalonych wizji i
refleksje na temat ¿ycia z dala od miasta.
Hrabina nie przywyk³a do wydawania poleceñ.
T³umaczenie s³u¿bie czego oczekuje j¹ nudzi, sama
woli przekopaæ swoje grz¹dki. Czasem zdarza jej

siê wymykaæ ukradkiem by wzi¹æ szpadel w swoje d³onie.
 kopa³am ziemiê i zasadza³am potajemnie
wspania³oci, a potem bieg³am zgrzana z poczuciem winy do domu, pada³am na fotel, zas³ania³am siê ksi¹¿k¹ i siedzia³am z obojêtn¹ min¹.
Uda³o mi siê ocaliæ dobr¹ reputacjê. Dlaczego mi
nie wolno?.
Kobieta, w dodatku hrabina przy pracy w ogrodzie to niecodzienny widok. Ciê¿ko by³o ¿yæ w tamtych czasach, kobiecie która ponad wszystko ceni³a sobie wolnoæ i niezale¿noæ.
Dlatego trudno Elizabeth pogodziæ siê z modelem ¿ycia jaki preferuje jej m¹¿. On najchêtniej
widzia³by j¹ w domu przy szyciu i gotowaniu.
Tymczasem jego ¿ona ca³e dnie spêdza w otoczeniu rolin i kpi z niemieckich gospodyñ  z
ich zami³owania do sprz¹tania i zajmowania siê
domem. Podziwia je, lecz sama nie zamierza iæ
ich ladem. Zbyt ceni sobie wolnoæ, przestrzeñ
i umi³owanie do lektury.
Ekscentryczka. Tak mówili o niej ludzie z najbli¿szego otoczenia. Zakup nowego drzewka ró¿anego
przedk³ada nad now¹ sukienkê. Sama finansuje
wydatki na ogród. Ca³e dnie przesiaduje na wie¿ym powietrzu z ksi¹¿k¹ w rêku. Wieczorem z wielkim oci¹ganiem wchodzi do domu. To w³anie NATURZE przysiêga wiernoæ a ogród staje siê jej oaz¹
spokoju i schronieniem. Tu napawa siê piêknem
rolin, ich barw¹, zapachem. Tu pisze i czyta, nie
zawsze porywaj¹ce lektury:
... nudna ksi¹¿ka czytana pod go³ym niebem jest
zbawienn¹ ³ask¹, jak kromka chleba z mas³em, która dla kogo w salonie nie stanowi pokusy, a jedzona
pod drzewem staje siê ambrozj¹  pisze o lekturze
biografii Lutra, któr¹ dosta³a od miejscowego pastora, zatroskanego jej rozwojem duchowym.
Elizabeth to osoba, która ceni sobie samotnoæ. W
jej Niebiañskim Królestwie nieproszeni gocie nie
s¹ mile widziani. Zw³aszcza Ci, nudni i bez wyrazu,
przeciwko którym wytacza w rozmowach dzia³a w
postaci ironii i sarkazmu. Trudno znosi wizyty dam,
które ze zdziwieniem i wspó³czuciem reaguj¹ na jej
styl ¿ycia. Samotnoæ, odleg³oæ od wielkiego miasta i rozrywek jest dla nich ogromnym wyrzeczeniem,
którego ich zdaniem Elizabeth siê podjê³a by zadowoliæ mê¿a. Tymczasem sprawy wygl¹daj¹ zupe³nie
inaczej, jednak niewiele osób jest w stanie to poj¹æ
Elizabeth pisz¹c swoj¹ powieæ nie oszczêdza swego mê¿a. Hrabia Henning, zwany w ksi¹¿ce GNIEWNYM, to typ twardego pruskiego oficera. Przekonany o swej nieomylnoci ma zdecydowanie inne
pogl¹dy od swej ¿ony i inne oczekiwania.
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Wszystkie kobiety, te ³adne albo brzydsze, zamê¿ne lub nie, powinny przede wszystkim studiowaæ sztukê gotowania. Kiedy pani zostanie znawczyni¹ kuchni, zawsze bêdzie pani wysoko ceniona  radzi³ hrabia przyjació³ce ¿ony.
Nie trudno zgadn¹æ, ¿e ich ma³¿eñstwo rozpad³o siê po jakim czasie. Wtedy Elizabeth by³a
ju¿ czytywan¹ w Europie i Ameryce pisark¹.
Zmuszona opuciæ maj¹tek, który zostaje sprzedany przez d³ugi mê¿a, osiedla siê z dzieæmi w
Anglii. Zawsze bêdzie têskni³a za swym ogrodem W Szwajcarii, gdzie buduje swój nowy
dom i gdzie zostaje ksiê¿n¹ Elisabeth Russel (po
lubie z Francisem Russelem) i w Prowansji gdzie
zamieszka³a po wielu latach
A¿ do mierci bêdzie wspominaæ szczêliwe
dni spêdzone na rozmylaniach, w otoczeniu
bujnej przyrody. Umiera w 1941 roku w Stanach
Zjednoczonych.
Elizabeth i jej ogród to nie tylko pamiêtnik
pocz¹tkuj¹cej ogrodniczki z wy¿szych sfer. To
tak¿e obraz tamtych czasów. Nie brak tu przemyleñ na temat losów s³u¿by, ciê¿ko pracuj¹cych
kobiet. Hrabina von Arnim by³a osob¹ wykszta³con¹, inteligentn¹, b³yskotliw¹, odwa¿n¹ i niezwykle wra¿liw¹, co znalaz³o odzwierciedlenie na
kartach jej ksi¹¿ki. Pierwszy nak³ad powieci rozszed³ siê b³yskawicznie. Krytycy chwalili jej oryginalny jêzyk, wnikliwe obserwacje przyrody i
spo³ecznoci.
Tak zaczê³a siê jej przygoda z pisaniem. Kolejne
ksi¹¿ki by³y równie¿ dobrze odbierane przez czytelników lecz na zawsze pozosta³a ju¿ autork¹ Elisabeth i jej ogród.
I choæ w Rzêdzinach nie zobaczymy ju¿ okaza³ego dworu rodziny von Arnim, a po ogrodzie hrabiny nie ma ladu, warto wybraæ siê w te okolice. Najlepiej w czasie wiosny. Choæby po to by spojrzeæ na
budynek szko³y, której otwarcie uwietni³a wraz z
mê¿em, dotkn¹æ kilkusetletnich drzew rosn¹cych w
obecnym parku, a na koniec dotrzeæ do wsi Buk,
gdzie w pobli¿u kocio³a stoi pomnik pisarki. W otoczeniu ró¿, które tak kocha³a
Ksi¹¿ka ta mo¿e byæ piêknym prezentem na
Gwiazdkê
Elizabeth i jej ogród
Elizabeth von Arnim,
przek³ad: El¿bieta Bruska,
Magdalena Marta Lemañczyk
Wydawnictwo MG

Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
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Akcent

Kolejne cztery tomy serii: akcent w IV
edycji, wydane nak³adem ZLP Oddzia³ w
szczecinie z dofinansowania Miasta
Szczecin
tom 31.  Zbigniew Jahnz, ZAPÊTLENIA

Poród akcentów myli zapêtlonych i s³ów odkrywaj¹cych
Poeta, dobry poeta, ma wielu mistrzów. Ma te¿
dwóch przewodników, którymi s¹ talent i dowiadczenie
¿yciowe. Na drodze
poety do samego
siebie spotykaj¹ siê
oni wszyscy i pozwalaj¹ pielgrzymowi spojrzeæ w lustro.
Odbicie niekoniecznie musi byæ znanym mu obliczem. Poszukiwanie duchowe nie przek³ada siê bowiem na obrazmaterialny, który malujemy
co dzieñ, który utrwala nam nasze spojrzenie. Poeta
obserwuje wiat i samoobserwuje siebie. A potem
próbujewydobyæ zapêtlone myli na wiat³o dzienne
za pomoc¹ s³ów odkrywaj¹cych , bo w Bibliotece
¿ycia  kilka wyranych myli sp³oszonych [ ] chce
zwróciæ na siebie uwagê. Natomiast [ ] ze s³owami czasami jest tak ¿e lepiej ich nie mówiæ.
Wiêc jak wy³¹czyæ zapêtlenia?
Nie przypadkiem Zbigniew Jahnz za przes³anie swojego nowego tomu wierszy, zamieszczone nietypowo
na 4. stronie ok³adki, wzi¹³ fragment o samoobserwacji
z Przebudzenia Anthony'ego de Mello. Ta obszerna
refleksja filozoficzna o drodze i poszukiwaniu siebie
jestnieustannie tematem niewyczerpanym w utworach
Poety. Trzeci tom jasno tego dowodzi. Dwa poprzednie: Klamra Czasu, Katharsis i obecne Zapêtlenia 
same tytu³y wskazuj¹ drogê poznania I wtajemniczenie Zarówno poetyckie jak i egzystencjalne nie
jest skoñczone, bowiem Poszukiwanie duchowe jest
podró¿¹ bez odleg³oci. Podró¿ujesz st¹d, gdzie teraz
jeste, tam, gdzie zawsze by³e  pisze de Mello.
A Zbigniew Jahnz jest konsekwentny w swojej
poetyckiej podró¿y  samoobserwacji Zawsze
wierny formie, gdy¿ ta jest z niego  to muzyka wersów, d³ugich zdañ, s³ów-kluczy, wertykalnych przestrzeni wiersza. Czytelnik trafia w tê sam¹ strukturaln¹ przestrzeñ, jest u siebie, i na tej samej drodze,
gdzie logika sk³ada puzzle wiary w ca³oæ.
A jednak w tomie Zapêtlenia nast¹pi³a zmiana. Niewielkie, ale znacz¹ce przesuniêcie w kompozycji Nie
dzieli ju¿ Poeta wierszy na rozdzia³y, nie wyodrêbnia
tematów czy w¹tków z ca³oci, nie oddziela sfery za-

wodowych dowiadczeñ i przemyleñ od prywatnych,
osobistych a nawet intymnych refleksji czy obrazów.
W tym tomie wszystko scala w jeden strumieñ  bergsonowski élan vital  i p³yn¹ wiersze potokiem alfabetycznym, spiêtrzaj¹ siê i pieni¹ w egzystencji ¿o³nierza,
zapêtlaj¹ siê i burz¹ w erotycznej ekstazie albo rozlewaj¹ spokojnie w dolinie filozoficznych dociekañ nad
zagadkami bytu, przewrotnoci dogmatu, zmiennoci
wartoci czy wieloznacznoci definicji, w których sens
potyka siê bez sensu Bohater liryczny, tak oczywisty porte parole Poety, jest ca³y czas w drodze po tropie pêtli, cie¿ki siê przeplataj¹, nurty rw¹, chmury
p³yn¹ a Poeta, zgodnie z sugesti¹ Mistrza de Mello,
z pozycji nieba próbuje obserwowaæ chmury burzowe
i ³agodne cumulusy zmieniaj¹cej siê codziennoci.
Ten dystans nie zawsze siê udaje. Biografia (¿o³nierza-zwiadowcy czy nauczyciela sztuk walki, tak¿e artysty malarza, plastyka, poszukiwacza nowych form) przebija siê przez wypowiedzi ja lirycznego. Jednak¿e coraz
czêciej sytuacja liryczna staje siê uniwersaln¹ czêci¹
bytu ka¿dego przywo³anego homo sapiens, który tylko
czasem okazuje siê homo lemmus Tak, tak, nie brak
ironii czy autoironii Autorowi Zapêtleñ. Ale ta ironia
czêsto staje siê ironi¹ tragiczn¹, gdy¿ uniwersalny bohater liryczny Zbigniewa Jahnza to powtarzalny everyman uwik³any w swój czas i przestrzeñ cywilizacji. To
heros antyczny walcz¹cy z potworami, ludmi i bogami.
To starotestamentowy Jakub zmagaj¹cy siê z Bogiem,
to samotny, wspó³czesny ¿o³nierz wype³niaj¹cy na misji
rozkazy  wszyscy przeciwstawiaj¹cy siê wci¹¿ i odwiecznie Z³u wojny. Lecz temu wieloosobowemu bohaterowi nie brak wra¿liwoci mê¿czyzny, który pragnie
te¿ dawaæ i braæ mi³oæ.
Wspó³czesna krytyka lubi dzieliæ literaturê na kobiec¹ i mêsk¹. W tympoezjê te¿. Na pewno twórczoæ Zbigniewa Jahnza jest na wskro mêska. To¿samoæ Autora, jego biografia gruntuje pierwiastek
mêski w treciach i formie.
Wiersze w Zapêtleniach to nie czu³e liryki, to poezja filozoficzno-refleksyjna, surowa, bardziej prowadzona wysokim stylem Klio, rylcem Kaliope, ni¿
fletem Euterpe. No, mo¿e czasem zabrzmi delikatn¹
strun¹ kitary mi³osnej Erato.
Te wszystkie mêskie atrybuty poezji Zbigniewa
Jahnza wzmacnia przewrotna kreska kobiecej rêki.
Surrealistyczne grafiki Ma³gorzaty Jahnz dope³niaj¹
klimatu zapêtlenia (które jako s³owo w s³owniku nie
istnieje, w Internecie za objania termin powtarzania, odtwarzania, np. filmu czy piosenki, za w potocznym u¿yciu oznacza zagmatwanie czego), tematów, s³ów-kluczy. Wprowadzaj¹ te¿ owe obrazki
pierwiastek kobiecy, wspó³istniej¹cy w zapêtlonej
rzeczywistoci wiata myli i popl¹tanych znaczeñ
z mêskimi dowiadczeniami s³ów otwieraj¹cych
Czy przez Klamrê Czasu, dziêki Katharsis odnajdziesz Czytelniku s³owo-klucz do otwarcia poezji, która wci¹¿ pisze siê we wspó³czesnej rzeczywistoci
Poety Zapêtleñ?
Promocja  10 wrzenia 2015, Biblioteka Klubu
12 DZ
Ró¿a Czerniawska-Karcz

W Pa³acu literacko
36. spotkanie literackie z
cyklu W PA£ACU literacko 29 padziernika 2015
roku okaza³o siê kolejnym
sukcesem artystycznym,
zarówno dla organizatorów
(Pa³acu M³odzie¿y i ZLP
Oddzia³ w Szczecinie) jak i
dla samego bohatera wieczoru, debiutuj¹cego wydanym, w IV edycji serii:
akcent z dofinansowania
Miasta Szczecin, pierwszym tomem poezji  Zenona Lacha-Ceraszyñskiego. Publicznoæ dopisa³a.
Pe³na sala! Gocie znamienici  pisarze ZLP, rodzina i przyjaciele, ks. doktor Jan Mazur, ksiê¿a kanonicy ze Stargardu  January ¯elawski i S³awomir
Kokorzycki, za³o¿yciel Fundacji Wspierania Kultury Noc Poetów, m³odzie¿ i nauczyciele ze szczeciñskich szkó³, studenci. Wita³ te¿ Poeta swoich
wirtualnych Przyjació³, którzy nie mogli przybyæ na
spotkanie. Sceneria jak zawsze artystyczna, prawdziwie tym razem malarska, spod rêki Ewy Bana.
Izabela Ginett wyczarowa³a w holu obok sali multimedialnej salonik kawowy, którego nie powstydzi³yby siê renomowane kawiarnie. Muzyka i wiat³o
dope³nia³y klimatu, w którym mog³a zaistnieæ Poezja. Bowiem to wiersze z tomu pod przekornym tytu³em pi¹te ko³o u s³owa Zenona Lach zadowala³y ucho s³uchaczy. Wybrzmia³y strofy wiersza My?
zaprezentowane przez Grupê artystyczn¹ Any Jakubczak, studentkê dziennikarstwa US. Dziewczyny z trem¹ , ale te¿ z przejêciem otworzy³y rozmowê
o poezji, i nie tylko, Poety, by³ego oficera Wojska
Polskiego, autora tekstów piosenek, nie tylko ¿o³nierskich, organizatora przedstawieñ i jurora konkursów recytatorskich. W dialogu z Ró¿¹ Czerniawsk¹-Karcz Autor mówi³ o swoich szkolnych
pocz¹tkach poetyckich w V LO w Szczecinie, o swo-
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ich dowiadczeniach zawodowego ¿o³nierza, a obecnie zg³êbiaj¹cego i odkrywaj¹cego urodê i moc s³owa. Zaistnia³a te¿ malarka z Choszczna, Miros³awa
Kucharska, autorka obrazów, ilustruj¹cych i dope³niaj¹cych wiersze w tomiku poezji Zenona Lacha.
Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o wyst¹pieniu prezesa ZLP
w Szczecinie, Leszku Dembku, który na zakoñczenie wieczoru wyst¹pi³ z laudacj¹ zilustrowan¹ wizualizacj¹ w wykonaniu Zbigniewa Jahnza. Gratulacje
i s³owa uznania dla urody tomiku i dla poetyckiego
s³owa ofiarowano Autorowi, prosz¹c o dedykacje.
W saloniku kawowym d³ugo raczono siê rogalikami z ró¿¹ i rozmowami o sztuce.
Zapraszamy do tego przyjaznego kulturze s³owa i
pisz¹cym  Pa³acu M³odzie¿y, na kolejne spotkanie
W PA£ACU literacko 3 grudnia 2015 r.
Zdjêcia: Iza Ginett, Zbigniew Jahnz
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

Dobrym kursem, na morze
od 20 lat - wystawa
w Galerii Prezydenckiej

Dobrym kursem, na morze, p³yn¹ ju¿ 20 lat, co
w³anie obrazuje jubileuszowa wystawa fotograficzna w Galerii Prezydenckiej w Urzêdzie Miasta Szczecin. Wystawê uroczycie otworzy³ Prezydent Miasta Piotr Krzystek, w towarzystwie dyrektor Pa³acu M³odzie¿y Ma³gorzaty Pokorskiej, oraz du¿ej
grupy dzieci i m³odzie¿y, od przedszkolaków po
uczniów szkó³ rednich, z których wiêkszoæ mog³a
odnaleæ siebie lub swoich kolegów na nastrojowych fotogramach, sk³adaj¹cych siê na ca³oæ wystawy. Na kolejnych 24 planszach tematycznych
mo¿na na zdjêciach, z krótkim komentarzem, przeledziæ cele i dokonania Szczeciñskiego Programu
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej. Ten wyj¹tkowy miejski program edukacyjny by³ i jest jedynym w skali
kraju tak du¿ym morskim przedsiêwziêciem edukacyjno-wychowawczym, prowadzonym pod merytorycznym i finansowym patronatem Wydzia³u
Owiaty UM, a realizowanym przez Pa³ac M³odzie¿y, przy praktyczno-szkoleniowym wsparciu Centrum ¯eglarskiego, co podkreli³ Prezydent Miasta,
a tak¿e Grzegorz Janowski, inspektor Wydz. Owiaty, i Wies³aw Seidler, wieloletni koordynator Programu.
Beneficjentami programu s¹ dzieci i m³odzie¿ z
ok. 50 Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej, ze
wszystkich typów szczeciñskich placówek owiatowych, od przedszkoli i szkó³ podstawowych,
poprzez gimnazja i szko³y rednie, po placówki
specjalne. Tak w³anie wszyscy razem p³yn¹
dobrym kursem na morze, od l¹dowych konkursów, festiwali szant, itp., po szkolenia ¿eglarskie i
pe³nomorskie rejsy, na jachtach Centrum ¯eglar-

skiego i na ¿aglowcach, w tym m.in. z udzia³em w
m³odzie¿owe reprezentacji Szczecina w s³ynnych
miêdzynarodowych regatach The Tall Ships Races. P³yn¹ od przedszkolaka, do studenta AM, a
wszystkie te bogate dzia³ania  na l¹dzie i na wodzie  wyró¿nione m.in. presti¿ow¹ ogólnopolsk¹
Nagrod¹ im. Leonia Teligi  prezentuje teraz jubileuszowa wystawa. Organizatorzy zapraszaj¹
wszystkich chêtnych na pok³ad Programu.
Sesja Nasze rejsy  przygoda pod ¿aglami, odby³a siê w auli Pa³acu M³odzie¿y, al. Piastów 7. Rocznicowe obchody zamknie Jubileuszowa Gala - 15
grudnia br., dla odmiany w Starej Rzeni, na terenie
symbolicznej dla morskiego Szczecina historycznej
£asztowni. Program Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej
dzieci i m³odzie¿y te¿ wpisa³ siê ju¿ na sta³e - swoim
20-leciem - w panoramê i historiê morskiego Szczecina
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
Wyspa Szczêliwych Dzieci

Na oceanach i na ...£asztowni

Kolejna wyspa w okolicach £asztowni? Tak. I
bynajmniej nie jest mowa o Wyspie Grodzkiej, a o
zupe³nie innej przestrzeni. Wysp¹, któr¹ powo³ano do ¿ycia rz¹dziæ bêd¹ dzieci...
28 listopada zainaugurowany zosta³ nowy cykl CKE
Stara Rzenia  Dzieñ podró¿nika. Pierwszym gociem by³ Kazimierz Ludwiñski, ¿eglarz i podró¿nik,
który z dwójk¹ swoich dzieci, na katamaranie Wyspa
Szczêliwych Dzieci, przemierzy³ niemal ca³y wiat (na
zdjêciu). Wydarzenie to zainspirowa³o pracowników
spó³ki CSL Internationale Spedition, by w ramach Centrum Kultury Euroregionu wydzieliæ ma³¹ przestrzeñ,
która bêdzie na co dzieñ funkcjonowaæ jako miejsce
dla rodziców, dziadków i dzieci. Korzystaæ z niej bêd¹
zarówno pracownicy jak i wszyscy mieszkañcy Szczecina, którzy szukaj¹ swojego miejsca na przyjemne
spêdzenie czasu z najm³odszymi.
- Od pocz¹tku Stara Rzenia jest po to, by przychodzi³ tu ka¿dy, od juniora do seniora. Bardzo chcielibymy gociæ tu ca³e rodziny z dzieæmi. W³anie
28 listopada 2015 r. swoje istnienie potwierdzi³a

Wyspa Szczêliwych Dzieci, a zainspirowa³ nas Pan
Kazimierz Ludwiñski i jego pasja i dzia³anie. - mówi
Laura Ho³owacz, prezes spó³ki CSL Internationale
Spedition. Wa¿ne jest tak¿e zaanga¿owanie pracowników, dla których tego typu miejsce bêdzie bardzo
istotnym elementem budowania lepszego kontaktu
ze swoimi pociechami.

Ka¿dy mo¿e kochaæ morze

19 listopada ju¿ po raz siódmy uczniowie szkó³
podstawowych kó³ edukacji morskich spotkali siê
na konkursie "Ka¿dy mo¿e kochaæ morze". Organizatorem konkursu by³a Pani Dorota Klimek ze Szko³y Podstawowej Nr 37. Uczestnicy sprawdzali swoje
umiejêtnoci w sztuce sk³adania ¿agla, wi¹zania
wêz³ów i budowy Optimista. Odpowiadali na pytania testowe zwi¹zane z ¿eglarstwem i wykonywali
pracê plastyczn¹ na temat "Morskie oblicze Szczecina". Nad wszystkim czuwa³a komisja w sk³adzie,
Pan Jerzy Szwoch kapitan Daru Szczecina i Pan Jerzy Kaczor Kierownik Wyszkolenia ¯eglarskiego w
Centrum ¯eglarskim. Po bardzo wyrównanej walce
zwyciê¿y³o SKEM SP 56 zdobywaj¹c Z³ot¹ Szeklê.
II miejsce, Srebrn¹ Szeklê zdoby³o SKEM SP 14, a
Br¹zow¹ Szeklê SP 1. Oprócz zwyciêskich dru¿yn i
gospodarzy w rywalizacji bra³y udzia³ SKEM-y Sp
68,SP 65, SP 69 i SP 5.Wszystkim gratulujemy i ¿yczymy sukcesów w przysz³ej edycji konkursu.
Jolanta Ga³êzowska

Przed nami kolejny sezon
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Z nowym kalendarzem ZOZ¯ 2016
Do koñcz¹cego siê tegorocznego jubileuszu 70lecia polskiego ¿eglarstwa w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim nawi¹zuje jeszcze raz nowy Kalendarz ¯eglarski ZOZ¯, na rok 2016, bêd¹cy swoistym podsumowaniem ostatnich dokonañ i wa¿niejszych rejsów zachodniopomorskich ¿eglarzy
w sezonach 2011-2015. Ca³oæ nawi¹zuje do has³a Szczecin i Pomorze Zachodnie  ¿eglarsk¹
stolic¹ Po³udniowego Ba³tyku, st¹d w kolejnych miesi¹cach prezentowane s¹ m.in. sukcesy
szczeciñskiej m³odzie¿owej reprezentacji w s³ynnych regatach The Tall Ships Races, w tym za³óg
Daru Szczecina i Fryderyka Chopina, a tak¿e
niespodziewane zwyciêstwo Kapitana G³owackiego w 2014 roku, z kapitanem Wojtkiem Bolo
Maleik¹ (który aktualnie jest ju¿ na Zachodni,
Atlantyku, w wokó³ziemskiej wyprawie jachtu
Wassyl). Na przegl¹d indywidualnych dokonañ
 Rejsów Roku i ¯eglarzy Roku ZOZ¯  zaprasza
Ludek M¹czka w Szczeciñskiej Alei ¯eglarzy, na
Bulwarze Nadodrzañskim, a dalsze miesi¹ce dostali: Maciej Krzeptowski, który prowadzi³ dwie
wyprawy jachtu Stary  Islandia'2009 i Narwik'2015, wspomniany ju¿ Bolo Maleika, a tak¿e Mirek Lewiñski (dooko³a wiata na Ulyssesie), niezniszczalny Radek Kowalczyk, W³odek Byliñski i Joasia Pajkowska
Tradycyjnie otwieraj¹ kalendarz ¿yczenia Prezesa ZOZ¯ Zbigniewa Zalewskiego, a za redakcjê ca³oci i zdjêcia odpowiadali Wies³aw Seidler i Janusz
Charkiewicz. Kalendarz trafi³ ju¿ do wszystkich delegatów i goci niedawnego Sejmiku, a teraz mo¿na
go te¿ nabyæ w biurze ZOZ¯, przy ul. Dworcowej
19, tym razem w ni¿szej cenie, tylko 15 z³. Zapraszamy, z ¿yczeniami sukcesów i szerokiej wody, w sezonie 2016 roku
Wies³aw Seidler
Zdjêcia: z Kalendarza ZOZ¯ 2016
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Imiê
i nazwisko

Ja i Ty

Szko³a

Opiekun

na Optymicie, DZ-cie i jachcie

Franciszek
Sowa
Aleksandra
Kalisz
Magdalena
Grabowska

S P Nr 68
w Szczecinie
S P Nr 68
w Szczecinie
S P Nr 68
w Szczecinie

Majka
Brzeziñska
Weronika
Lewandowska
Sebastian
Maækowiak

Gim. Nr 43
w Szczecinie
Gim. Nr 14
w Szczecinie
Gim. Nr 43
w Szczecinie

Konrad
Kosior
Gracjan
Malec
Damian
Depa

Miejsce

ZSB
w Szczecinie
ZSB
w Szczecinie
ZSE-E
w Szczecinie

I
II

Jolanta Piñkowska
i Marzenna Ostrowska

III
I

Anna Grygorowicz-Szulc

II

Pawe³ Chybiñski

III

Anna Grygorowicz-Szulc

I

Arkadiusz Szyndel

II
III

Anna Kisielewska i
Ireneusz Spychalski

Konkurs fotograficzny Impresje ¿eglarskie
Gim. Nr 5
Micha³
I
Gra¿yna Szyndel i
Marciniak w Szczecinie
Agnieszka
Chodorowska
Gim. Nr 5
Kamila
II
w Szczecinie
Lipiñska
Gim. Nr 43
Julia
III
Anna Grygorowicz-Szulc
Kononowicz w Szczecinie
i Tomasz Franczak
Gim. Nr 43 Wyró¿Jakub
Kamiñski w Szczecinie nienie
Konrad
Kosior
Damian
Depa
Gracjan
Malec

ZSB
w Szczecinie
ZSE-E
w Szczecinie

I

Arkadiusz Szyndel

II

Anna Kisielewska i
Ireneusz Spychalski
Arkadiusz Szyndel

Wyró¿ZSB
nienie
w Szczecinie

Konkurs fotograficzny ¯eglarskie oblicze Szczecina
SP Nr 68
£ukasz
w Szczecinie
Berezak
SP Nr 54
Miko³aj
w Szczecinie
Lass
SP Nr 54
Nikodem
Loszczyñski w Szczecinie
Gim. Nr 5
Jakub
Korzynkowski w Szczecinie
Gim. Nr 5
Micha³
Marciniak w Szczecinie
Nikola
Chlewiñska

Gim. Nr 5
w Szczecinie

I
II

Jolanta Piñkowska
i Marzenna Ostrowska
Agnieszka ¯egliñska

III
I
II
III

Gra¿yna Szyndel i
Agnieszka Chodorowska

Kolejna Sesja Morska
Nasze Rejsy za nami
W pi¹tek 20 listopada w auli w Pa³acu M³odzie¿y przy pe³nej sali wys³uchalimy opowieci Pana Piotra
Owczarskiego o wyprawie jachtem
Stary do Narwiku i Spitsbergenu.
Wyprawa upamiêtni³a 75 rocznicê walk
polskich ¿o³nierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalañskich.
Uczestnicy rejsu oddali ho³d pamiêci
¿o³nierzom i marynarzom ORP Grom.
W Narwiku z³o¿yli kwiaty na grobach
polskich ¿o³nierzy oraz pobrali ziemiê,
któr¹ przekazali po rejsie do Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem.
Z Narviku pop³ynêli do Hornsundu
odwiedzaj¹c Polsk¹ Stacjê Polarn¹.
Opowieci Pana Piotra by³y poparte
piêknymi zdjêciami. O swoich wra¿eniach z tej wyprawy opowiada³ równie¿ uczestnik Micha³ Król z Zespo³u
Szkó³ Elektryczno-Elektronicznych.
Nastêpnie zosta³y og³oszone wyniki
konkursów fotograficznych  Nasze
Rejsy 2015 i ¯eglarskie oblicze Szczecina. Wyniki zamieszczamu obok.
***
Sesjê umili³ nam wystêp m³odych
wilczków morskich z Przedszkola Publicznego Nr 65 "Zatoczka".
Wszystkie nagrodzone prace mo¿na ogl¹daæ w Galerii Morskiej Pa³acu
M³odzie¿y. Zapraszamy.
Fotoreporta¿ na str. 31

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Czas przedœwi¹teczny w Pa³acu M³odzie¿y

Spotkanie z Miko³ajem

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Festiwal Piosenki
Bo¿onarodzeniowej

