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Œnie¿ne Bo¿e Narodzenie
Œnie¿¹ siê œwi¹tecznie pozdrowienia
Lec¹ sk³êbionymi chmurami
Na troski i zmartwienia
Dzisiaj ju¿ zapomniane

Œnie¿¹ siê op³atkami
kruche ¿yczenia –
Pokój
Mi³oœæ Zdrowie
Wiara i Nadzieja
Zawsze do s p e ³ n i e n i a

Œnie¿y siê Czas Œwiêty
Bo¿ego Narodzenia
Œnie¿y dla N A S

wigilijny wieczór
Ju¿ Czas!
Spójrz! niebo jarzy siê jak drzewko
bombkami gwiazd
Za chwilê op³atek
okruszkami ¿yczeñ
rozsypie siê obficie
Œnieg zadzwoni kolêd¹ weso³¹
Zasi¹dziemy do sto³u
zapachnie sianko i
œwierkowy las
piero¿ki i barszcz
karp zalœni ³usk¹ z³ot¹
westchnienie a mo¿e ³za
wpadnie jak œliwka
do kompotu

Prezenty zaszeleszcz¹
w r¹czkach ma³ych
(nareszcie odpoczn¹ miko³aje)
Cisza zimowa usi¹dzie przy oknie
na Pasterkê z nami poczeka
Pójdziemy jak niegdyœ pasterze
powitaæ Boga Cz³owieka

***
zimowo ju¿ grudniowo
noc na d³ugoœæ oczekiwania

a¿ zab³yœnie gwiazda
jej blask zamieni
w S³owo
niewypowiedziane dot¹d
¿yczenie
ONO
dla ciebie i dla mnie
siê Stanie

¿yczenia pragnienia wzruszenia
pe³ne
Bo¿ego Narodzenia

okruszek Op³atka
pochylona Matka
kolêda nucona
noc¹ rozœwietlona
droga na Pasterkê
w papierkach z prezentów

i modlitwa cicha
jak stajenka
w czapie œnie¿¹cego
nadziej¹ Czasu

Bo¿e Narodzenie
w nas

a mo¿e tak?

O BO¯YM NARODZENIU
MOJE ZAMYŒLENIE
tobie ¿yczenia
tobie spe³nienie
tobie wieczerza
i radoœæ kolêdy

tobie prezenty
i noc grudniowa
oœnie¿ona okruszkiem
pojednania
z samym sob¹
tobie to wszystko
A Bogu?

Mno¿enie przez dzielenie
Okres przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia to czas wyj¹tkowy. Myœlimy nie tylko o najbli¿szych.

Potrafimy dzieliæ siê swoj¹ pomoc¹ i empati¹ z tymi, którzy tej pomocy najbardziej potrzebuj¹ -
starymi, chorymi, biednymi. Wielkie i ca³kiem ma³e odruchy serca dotycz¹ te¿ zwierz¹t w schroni-
skach i tych bezdomnych, na ulicach naszych miast. Stajemy siê nieobojêtni na los pokrzywdzo-
nych. Niech zatem ten magiczny czas i nasza szlachetnoœæ trwaj¹ nie tylko w tym okresie, ale jak rok
d³ugi. Przez 12 miesiêcy dzielmy siê z innymi, gdy¿ to wzbogaca nas i czyni ten œwiat lepszym.

Zdrowych, rodzinnych œwi¹t przy sto³ach, na których nie powinno zabrakn¹æ nakrycia dla potrzebuj¹cych.
 Redakcja„Dialogów
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Noc grudniowa... Ciemna, zimna noc. Jedynie od-

leg³e gwiaŸdziste niebo œle s³abe œwiat³o utrudzo-
nym wêdrowcom. Uœpione miasteczko. W ciemnej
nieprzyjaznej ciszy g³ucho dŸwiêczy pukanie do
drzwi. Oczekiwanie poœpiesznie bij¹cych serc ko-
biety i mê¿czyzny. Nadzieja! Mo¿e tutaj w koñcu
wêdrówki kres? Nie. Gburowate warkniêcie – Nie
ma miejsc! – ³oskot zatrzaskiwanych drzwi. Przy-
garbione ramiona mê¿czyzny z ¿alem spogl¹daj¹-
cego na cierpi¹c¹, udrêczon¹, brzemienn¹ kobietê
na grzbiecie osio³ka. Jedynie zwierzê ze wspó³czu-
ciem niesie b³ogos³awiony ciê¿ar Matki i Dziecka.
Wszêdzie zamkniête drzwi, zas³oniête okna, nieprzy-
chylne spojrzenia, osch³e zimne serca... Maria ostat-
kiem si³ znosi narastaj¹cy coraz czêœciej ból... Józef
podtrzymuje osuwaj¹c¹ siê z osio³ka kobietê. Zroz-
paczony rozgl¹da siê w ciemnoœci. Niegoœcinne
Betlejem za nimi. Nieznana droga przed. Osio³ek
unosi zmêczony ³eb, prycha i wolno schodzi z dro-
gi. Józef nie protestuje. Idzie za nim. Marii wyrywa
siê ze spieczonych ust kolejny jêk... Omdlewa... Przed
nimi ciemny kszta³t jakiegoœ domostwa... Ciep³y
zapach siana i zwierz¹t... Ma³a stajnia... W niej przy
¿³obie wó³ ¿uje spokojnie. Powoli odwraca ³eb, spo-
gl¹da na zdro¿onych podró¿nych, zachêcaj¹co mru¿y
³agodne oczy i odsuwa siê od ¿³obu... Józef ostro¿-
nie uk³ada cierpi¹c¹ Mariê na miêkkim sianie, zwil-
¿a jej skronie i usta wod¹ z koryta stoj¹cego w k¹-
cie stajni. Rozciera zziêbniête d³onie. Zastanawia
siê, czy wie jak ma pomóc ¿onie? Jak pomóc przyjœæ
na œwiat oczekiwanemu Dziecku? Gdyby byli w Na-
zarecie? Och, tam by³aby przy Marii ca³a Rodzina.
Kobiety by siê Ni¹ zajê³y, pomog³y urodziæ Dzie-
ciê. A tu! On sam na sam z nieznanym. Maria jêczy,
bóle coraz silniejsze, coraz czêstsze...

Bóg -Cz³owiek te¿ rodzi siê w kobiecej mêce...
Józef pomaga jak mo¿e. - Jak to dobrze , ¿e cho-
cia¿ ta stajnia siê zdarzy³a przy drodze. Zacisz-
nie. Ciep³o od oddechów zwierz¹t. Osio³ zachê-
cony przez wo³u chêtnie zaj¹³ siê œwie¿ym sia-
nem, pomrukuje z zadowoleniem. Od czasu do
czasu spogl¹da na cierpi¹c¹ kobietê i z czu³oœci¹
li¿e ciep³ym jêzykiem jej rêce.

Krzyk. Krzyk Dziecka w ma³ej stajence! Gdzieœ
na samotnej Ziemi, miêdzy noc¹ a œwitem

Bóg-Cz³owiek na œwiat przyszed³! Maria oddy-
cha powoli, dr¿¹ jej rêce, gdy tuli do serca nowo
narodzone Dzieciê. – Jak to dobrze, ¿e chocia¿ ta
stajnia, bo ciep³o od przyjaznych zwierz¹t, bo woda
w korycie na obmycie maleñkiego cia³ka, bo œwie-
¿e sianko pod r¹bek zamiast poduszeczki, bo cho-
cia¿ ¿³ób zamiast ko³yski. – Czy tak chcia³eœ, Pa-
nie, powitaæ na Ziemi Syna? – szepcze Maria zdu-
miona. Obola³a, umêczona, ale ju¿ szczêœliwa czu-
wa w ciemnoœci nad snem Syna i Józefa. – Byle
jak najszybciej dope³niæ spisu i wracaæ, wracaæ do
Nazaretu! Do domu, do swoich, do rodziny i przy-

jació³. Œwiat obcych taki wielki i taki nie¿yczli-
wy. Cicha ta noc i taka jasna. Sk¹d nad stajni¹
taka p³on¹ca gwiazda? To dobrze. Nie trzeba paliæ
œwiat³a. Móg³by przyjœæ jeszcze gospodarz stajni i
wyrzuciæ z niej nieproszonych goœci. A przecie¿
musz¹ nabraæ nieco si³ przed drog¹. Musz¹ cho-
cia¿ trochê odpocz¹æ. I Dziecko! I Józef! Wszyst-
ko bêdzie dobrze. Na szczêœcie urodzi³ siê taki sil-
ny i taki piêkny ch³opiec! Bêdzie dobrze!

W dwa tysi¹ce lat póŸniej...
Grudniowa noc, jak co roku. Wcale nie cicha i nie

ciemna. Nie tylko niebo rozjarzone tysi¹cami gwiazd.
Jarz¹ siê kolorowymi œwiate³kami setki tysiêcy wsi i
miast. P³on¹ girlandy, migoc¹ neony, dŸwiêczy mu-
zyka, iluminacja nadchodz¹cych œwi¹t. Byle boga-
ciej, byle jaskrawiej, byle kolorowo ozdobiæ noc, dom,
drzewko, stó³... Byle zd¹¿yæ kupiæ prezenty... i jak je
zdobyæ, wybraæ, rozdzieliæ... komu i za co? Och! tyle
zachodu, tyle biegania, tyle troski, by zdobyæ pie-
ni¹dze i je wydaæ...Wiêc poœpiech... poœpiech...po-
œpiech. Trzeba pamiêtaæ o tradycji – 12 potraw albo
liczba nieparzysta, koniecznie choinka, (jak¹ wybraæ?
ma byæ ¿ywa, sztuczna, bia³a, zielona, z³ocista?), stó³
obfity, (aby przez ca³y rok niczego nie brak³o), na
nim op³atek i ¿yczenia, powinna byæ te¿ chêæ pojed-
nania i ewangelia, potem prezenty, kolêdy i Paster-
ka, a potem œwiêta, œwiêta, œwiêta... wizyty, goœcie,
znów prezenty... I mija Czas.

Czy aby œwiêty?
Czy wszystkie drzwi s¹ dziœ otwarte i œwiec¹

okna goœcinnym œwiat³em?
Czy wszêdzie czeka puste krzes³o na zdro¿one-

go noc¹ goœcia?
Czy wszêdzie rodzi siê w mi³oœci oczekiwane

zawsze Dziecko?
Czy Józef z Mari¹ s¹ bezdomni, bo brak³o miej-

sca dla ubogich?
A my ju¿ po kolacji syci, mo¿emy swe prezen-

ty liczyæ? Czy w tym bezpiecznym naszym œwie-
cie, zdobionym lampek milionami jest miejsce
na odruchy serca?

Czy Bóg siê rodzi miêdzy nami?
Wszystkim, a szczególnie tym, którzy oczekuj¹

bez poœpiechu i iluminacji, a z refleksj¹ i wzru-
szeniem, na te najpiêkniejsze w naszym ¿yciu
œwiêta, sk³adam moje

¿yczenia wigilijne...(i nie tylko)
uœmiechaj siê idŸ zawsze drog¹ prost¹ podaj

rêkê temu
który siê potkn¹³ nie rzucaj kamieniem po³am

siê chlebem
dziel szczêœcie miêdzy z³aknionych
czekaj na niespodziewanego goœcia nie mów
nie mów nigdy nikomu o nikim nic z³ego
wybacz do serca przytul i kochaj kochaj kochaj
do tchu ostatniego

Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Nawet najmniejszy uczynek siê liczy. Zo-
stañmy zapaleñcami w pomaganiu.

Od iskierki do p³omienia, od p³omienia do
¿aru serc.

Ka¿dy nawet najmniejszy dobry uczynek jedne-
go cz³owieka jest jak iskra. Z wielu w³aœnie takich
ma³ych iluminacji mo¿e powstaæ prawdziwy ¿ar
uczuæ. Serca pal¹ce siê do niesienia pomocy mog¹
sprawiæ, by œwiat przepe³niony nienawiœci¹, obrzy-
dzeniem i brakiem tolerancji wobec bliŸniego, sta³
siê przyjaznym ka¿demu stworzeniu. Tak¹ logik¹
kieruj¹ siê organizatorzy i wolontariusze akcji cha-
rytatywnej „Podaruj Dzieciom Iskierkê Radoœci
– Szczeciñskie Szko³y Potrzebuj¹cym”.

24 listopada 2018 roku w szczeciñskim centrum
handlowym Galeria Kaskada odby³a siê inaugura-
cja 18. edycji naszej wspania³ej akcji. Ca³e wido-
wisko trwa³o co prawda tylko siedem godzin, przy-
gotowania do tego wydarzenia zajê³y jednak o
wiele wiêcej czasu. By³em œwiadkiem jak koordy-
nator akcji, pani Wioletta Kobzdej, wraz ze swoj¹
wspania³¹ ekip¹ w pocie czo³a poszukiwa³a spon-
sorów ofiaruj¹cych przedmioty na licytacjê i pró-
bowa³a nag³oœniæ informacjê o akcji i dotrzeæ z
ni¹ do jak najwiêkszego grona odbiorców. Two-
rzy³a przy tym bardzo przyjemn¹ atmosferê. Naj-
wiêksze wra¿enie podczas ca³ej orgnizacji zrobi³a
na mnie wizyta w radiu ESKA. Parê dni przed akcj¹

pani Kobzdej zabra³a Kamilê Luranc, Nataliê Szwa-
bê, Patrycjê Grzywacz i mnie na wywiad z Grzego-
rzem Piepke. Prezenter przywita³ nas z uœmiechem
i zaprowadzi³ pod studio nagraniowe. Niestety ze
wzglêdu na przepisy BHP do studia mog³o wejœæ
maksymalnie trzech goœci. Do nagrywek wybrano
koordynatorkê Iskierki, Kamilê i mnie. Spodoba³o
mi siê to, ¿e mogliœmy swobodnie wypowiedzieæ
siê na temat akcji. Zawsze lubi³em mówiæ do mi-
krofonu. Poczu³em siê jak w niebie. Takich prze-
¿yæ siê szybko nie zapomina. Dziewczyny, które
nie bra³y udzia³u w wywiadzie, równie¿ zdoby³y
nowe doœwiadczenia, poniewa¿ mia³y szansê po-
rozmawiaæ z dziennikarzami radiowymi i przyjrzeæ
siê ich pracy.

Tydzieñ przed zdarzeniem w naszej szkole zor-
ganizowano równie¿ nabór dla ludzi chc¹cych za-
prezentowaæ siê wokalnie na scenie w Galerii
Kaskada. Zg³osi³o siê 6 osób. Ze wzglêdu na tak
ma³¹ liczbê osób ka¿dy móg³ wyst¹piæ. Mieli-
œmy zadanie, by rozpocz¹æ akcjê „Iskierkowym
hymnem”, a ochotnicy mogli przygotowaæ wy-
stêp solowy. Cztery osoby podnios³y rêkawicê.
Ca³ym blokiem muzycznym zajmowa³a siê pani
Ma³gorzata Sass.

Najpracowitszym czasem dla uczniów by³ zde-
cydowanie pi¹tek 23 listopada, dzieñ przed ca³¹
akcj¹. Grupa wolontariuszy z w³asnej woli zosta-
³a, by pomóc pani Wioletcie Kobzdej i pani An-
nie Sawickiej dopi¹æ wszystko na ostatni guzik.
Musieliœmy przygotowaæ plakaty, zrobiæ i wydru-
kowaæ vouchery i kolorowanki dla dzieci czeka-
j¹cych w kolejce do malowania twarzy, nakrêciæ
film zapraszaj¹cy na wydarzenia do wystawienia
na tablicy Iskierki Radoœci na Facebook'u, a pre-
zenterzy dodatkowo nauczyæ siê nowego scena-
riusza. Prace trwa³y do póŸna, lecz wszyscy pod-
chodziliœmy do tego z humorem i nie mêczyli-
œmy siê, traktuj¹c to nie jako obowi¹zek, lecz
zabawê. W trakcie tych paru weso³o spêdzonych
godzin zawi¹za³o siê kilka kwitn¹cych do dzisiaj
znajomoœci.

Nadesz³a sobota. Wszyscy byliœmy szczerze
podekscytowani, poniewa¿ o godzinie 11, po
wielu staraniach, nareszcie mogliœmy pokazaæ
rezultaty naszej ciê¿kiej pracy. Wszyscy byli
w centrum handlowym ju¿ od godziny dziewi¹-
tej, by dopi¹æ wszystko na ostatni guzik. Dmu-
chaliœmy balony, dostrajaliœmy instrumety, przy-
gotowywaliœmy scenê i stoiska. Ka¿dy wolon-
tariusz dosta³ plakietkê z nazw¹ pe³nionej przez
niego funkcji. Ja mia³em „Punkt Informacyj-
ny”. Scena po przygotowaniu wygl¹da³a cud-

XVIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
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nie. Na podwy¿szeniu
widnia³y kosze pe³ne
pluszowych misiów na
tle ogromnego plakatu
przedstawiaj¹cego nasz¹
akcjê, udekorowanego
b³yszcz¹cymi, czerwony-
mi balonami. Dooko³a
sceny zosta³y porozsta-
wiane krzese³ka dla wa¿-
nych goœci i mniejsze
plakaty na sztalugach,
pod którymi le¿a³y
przedmioty na aukcjê.
Minê³a godzina jedena-
sta, t³um siê powoli zbie-
ra³ przed scen¹, a prezy-
dent Szczecina lekko siê spóŸnia³. Organizato-
rzy powiedzieli nam, ¿ebyœmy w czasie kiedy
nie ma jeszcze goœcia specjalnego, nie rozpo-
czynali apelu i nawo³ywali œpiewem wiêcej pu-
bliki. Akcja rozpoczê³a siê punktualnie, dwu-
krotnie powtórzonym hymnem „Iskierki”. Kie-
dy prezydent zasiad³ w strefie VIP, nareszcie
mogliœmy odczytaæ parê s³ów o Iskierce Rado-
œci. XVIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce wyszkoli-
³o na tê uroczyst¹ okazjê trzy pary prowadz¹-
ce. Wystêpowa³em razem z Oliwi¹ Binkowsk¹
na pierwszej zmianie. By³o przepiêknie. Daw-
no nie widzia³em, ¿eby a¿ tak wielka gromada
ludzi przyby³a, by nieœæ pomoc potrzebuj¹cym.
Po krótkim wstêpie mieliœmy zaszczyt zaprosiæ
na scenê Prezydenta Piotra Krzystka i radnego
Miros³awa ¯ylika, by³ego dyrektora LO18, by
powiedzieli parê s³ów od siebie. Po szybkiej
przemowie Szanownych Panów Oliwia wywo-
³a³a na scenê pierwszych wykonawców. Bardzo
roztañczona grupa przedszkolaków przyku³a
uwagê i wzruszy³a niejedn¹ osobê na widowni.
Po zejœciu szkrabów ze sceny zaczê³a siê pierw-
sza licytacja. Pan ¯ylik i prowadz¹cy sprzeda-
wali na pocz¹tku na aukcji ma³e rzeczy, lecz
mimo swojego rozmiaru przedmioty osi¹ga³y
naprawdê ogromne sumy. Po licytacji nadszed³
czas na kolejnych wykonawców. Po wystêpie
nastêpowa³a kolejna licytacja i w ten sposób
przeplata³o siê to a¿ do godziny 18. Na aukcjach
sprzedawano najró¿niejsze przedmioty. Poczy-
naj¹c od s³odkich misiów i maskotki Shreka,
koñcz¹c na voucherach o ogromnej wartoœci.
Najkosztowniejszymi rzeczami, jakie mieliœmy
na licytacji, by³ kurs na prawo jazdy, zaprosze-
nia do spa oraz voucher do wypo¿yczalni aut.

Najwiêksz¹ sumê osi¹gnê³a dosyæ niepozorna
pa³ka milicyjna, która towarzyszy³a tej akcji
przez d³ugie lata. Spiera³ siê o ni¹ pan Miro-
s³aw ¯ylik z panem prezydentem. Nieraz pod-
czas licytowania przedmiotu zdarza³a siê sytu-
acja, w której w niewiedzy walczy³y ze sob¹
matka z córk¹. Na scenie jak i na widowni nie
brakowa³o œmiechu.

Przed szczodrym t³umem pojawi³o siê wielu
wykonawców w ka¿dym wieku. Od rozbryka-
nych przedszkolaków po utalentowanych lice-
alistów i piêknie graj¹cych doros³ych. Ka¿de
przedstawienie by³o przepiêkne, ale w pamiêæ
najbardziej zapadli mi moi przyjaciele. Najpierw
kolega Kacper „Bocian” Bociañski wykaza³ siê
wariacj¹ hymnu Iskierki w formie rapu. Jego
wykonanie zwala³o z nóg, robi³o ogromne wra-
¿enie. PóŸniej And¿elika Szymañska pokaza³a,
na co j¹ staæ i zapar³a dech w niejednej piersi
piosenk¹ z bajki „Pocahontas” pt. „Kolorowy
wiatr” oraz równie piêknym utworem „Uda³o
prawie siê” z bajki „Ksiê¿niczka i ¯aba”, spe³-
ni³o siê równie¿ w ten sposób jej marzenie o
zaœpiewaniu piosenek, których mimo chêci nie
mog³a wczeœniej zaœpiewaæ przed publik¹. Po-
tem wyst¹pi³a Oliwia Wnuk, graj¹c na piêknie
wybrzmiewaj¹cej gitarze akustycznej z klasy-
kiem polskiej piosenki popularnej, utworem
grupy Rotary, „Na jednej z dzikich pla¿”. Jej
wersja by³a delikatniejsza od orygina³u. Sam
wyst¹pi³em ze swoj¹ interpretacj¹ „Wicked
Game” od zespo³u Stone Sour. Uwa¿am, ¿e mo-
g³em wypaœæ o wiele lepiej, na szczêœcie mogê
stwierdziæ po oklaskach i pochwa³ach ze stro-
ny aktorów z Teatru Polskiego i nie tylko, ¿e
mój wystêp spodoba³ siê publice.
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W czasie kiedy na podwy¿szeniu by³o s³ychaæ

gwar licytacji, na ca³ym piêtrze Galerii Kaskada ro-
ci¹ga³y siê piêkne stoiska. Wolontariusze malowali
twarze, splatali kolorowe warkocze, sprzedawali
ozdoby œwi¹teczne i losy, za drobn¹ op³at¹ robili
zdjêcia w Iskierkowej Fotobudce, pilnowali wpisów
do Iskierkowej Ksiêgi. Ci o najmocniejszych no-
gach chodzili z puszkami na datki. Kiedy skoñczy-
³em prowadziæ razem z Filipem, przyjacielem z kla-
sy, przeszliœmy siê po ka¿dym stoisku. Nie minê³a
chwila, a pomalowaliœmy sobie twarze, poprosili-
œmy kole¿anki o zrobienie fioletowych warkoczy-
ków, kupiliœmy gwiazdkê origami na stoisku œwi¹-
tecznym, porobiliœmy sobie zdjêcia z licealist¹ prze-
branym za Pikachu i poszliœmy do fotobudki. Jesz-
cze przed spotkaniem z Filipem mia³em szansê wy-
korzystaæ darmowe jedzenie i zni¿ki dla wolonta-
riuszy z prezenterk¹ z 3 pary, Natali¹ Szwab¹. Pani
Kobzdej wpad³a na fenomenalny pomys³, ¿eby po-
dzwoniæ po restauracjach i popytaæ o ulgi dla ciê¿-
ko pracuj¹cych wolontariuszy. To by³o prawdziwe
wybawienie, zw³aszcza dla tych najbardziej zaan-
ga¿owanych wolontariuszy, którzy z przejêcia b¹dŸ
poœpiechu nie mogli zjeœæ nawet œniadania.

Impreza zakoñczy³a siê bardzo hucznie. Po sprze-
daniu ostatniego przedmiotu i odczytaniu przez
pierwsz¹ parê ostatnich ¿yczeñ na scenê weszli wszy-
scy organizatorzy, prezenterzy, licealiœci i parê osób
z widowni. Fina³em by³a lekko improwizowana pio-
senka „Uptown Funk” Bruno Mars'a w wykonaniu
wspania³ej Klaudii Kowalczyk z moim wsparciem
wokalnym i tañcz¹cym t³em na scenie. Wielk¹ fu-
rorê zrobi³ jeden starszy pan w okularach ze swoim
wiekowym tañcem.

W ten sposób kolejna inauguracja Iskierki Ra-
doœci dobieg³a koñca. Wolontariusze z XVIII LO
nie maj¹ jednak dosyæ i przy³¹czyli siê do kolej-
nej iskierkowej akcji – „Ser-
duszkowej Paczki”. Uczniowie
wraz z nauczycielami ju¿ po
raz trzeci maj¹ za zadanie przy-
gotowaæ œwi¹teczne paczki dla
podopiecznych Centrum Spe-
cjalnego Caritas ze Schroniska
dla Bezdomnych Mê¿czyzn
przy ul. Strza³owskiej. Razem
przygotowujemy 31 paczek.

Pieni¹dze uzbierane w ra-
mach Iskierki przekazywane s¹
zawsze na rzecz potrzebuj¹cych
dzieci. Bior¹c udzia³ w Iskier-
ce Radoœci, zdoby³em ogrom-
ne doœwiadczenie. Nauczy³em
siê, ile mo¿na zdzia³aæ, stawia-

j¹c przed sob¹ szczytne cele i ile mo¿na zrobiæ,
maj¹c wokó³ siebie przyjació³, którzy pomog¹
w potrzebie. Wspomnienia, które zyska³em, bê-
d¹c wolontariuszem, zostan¹ ze mn¹ na lata. Je-
stem bardzo wdziêczny organizatorom, którzy po-
zwolili mi w tym uczestniczyæ. Zachêcam do bra-
nia udzia³u w akcjach charytatywnych. Nawet naj-
mniejszy uczynek siê liczy. Zostañmy zapaleñ-
cami w pomaganiu. Od iskierki do p³omienia, od
p³omienia do ¿aru serc.

Jakub Jêdrzejewski 1b
– uczeñ z XVIII LO w ZS Nr 5

Zdjêcia: Marcin Andrusiuk
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Ko³o wolontariuszy w ZSO Nr 4 w Szczecinie
dzia³a od 11 lat i wspó³pracuje z organizacjami
pozarz¹dowymi: Caritasem Archidiecezji Szcze-
ciñsko-Kamieñskiej, Polskim Czerwonym Krzy-
¿em, Bankiem ¯ywnoœci, Miejskim Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej oraz z instytucjami kultury -
Domem Kultury „S³owianin”.

W ramach wspó³pracy z tymi organizacjami bie-
rzemy udzia³ w cyklicznym i jednorazowym wo-
lontariacie akcyjnym:

- Miko³ajkach w Szczeciñskim Domu Sportu
dla prawie tysi¹ca dzieci ze szczeciñskich oœrod-
ków opiekuñczo-wychowawczych, rodzinnych do-
mów dziecka, dzieci z oœrodków szkolno-wycho-
wawczych, przedszkoli, szkó³ specjalnych. Przy-
gotowujemy w dniu poprzedzaj¹cym, dla wszyst-
kich uczestników, paczki oraz w trakcie imprezy
pe³nimy rolê pomocników Œwiêtego Miko³aja.

– W Dniu Dziecka w Teatrze Letnim – dla naj-
m³odszych potrzebuj¹cych mieszkañców Szczecina,
(udzia³ w tej imprezie bierze udzia³ ok. 1000 dzieci).
W trakcie imprezy rozdajemy dzieciom balony, drob-
ne s³odycze, upominki ufundowane przez sponsora
oraz pomagamy przy towarzysz¹cych spotkaniu za-
bawach, w których uczestnicz¹ zaproszone dzieci

– Wigilie i œniadania wielkanocne dla ponad
400 osób w DK „S³owianin”. Uczestnikami tego
wyj¹tkowego, œwi¹tecznego spotkania s¹ najbar-
dziej potrzebuj¹cy mieszkañcy Szczecina – oso-
by samotne, bezdomne i ubogie, które zasiadaj¹
przy jednym stole wraz z przedstawicielami ko-
œcio³a, miasta i województwa. Nasz¹ rol¹ jest po-

daæ przygotowane wczeœniej posi³ki ka¿demu
uczestnikowi œwiatecznej imprezy.

– Zbiórki ¿ywnoœci w ramach akcji „Tak, po-
magam” w sklepach (Netto, Biedronka) przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocnymi,
podczas których zbieramy od 800 do 1500 kg
produktów spo¿ywczych

– Zbiórki ¿ywnoœci w ramach akcji Banku ̄ yw-
noœci w sklepach Lidl. £¹cznie we wszystkich
ubieg³orocznych zbiórkach zebraliœmy ponad 2,5
tony ¿ywnoœci

– Zbiórka upomników w szkole wœród uczniów
i nauczycieli i przygotowanie paczek dla uczest-
ników Œwi¹tecznego Obiadu dla starszych, samot-
nych i bezdomnych w Arcybiskupim Wy¿szym
Seminarium Duchownym, którzy choæ w ten spo-
sób mog¹ poczuæ magiê œwi¹t

– Zbiórki ¿ywnoœci i kocy dla zwierz¹t przeby-
waj¹cych w schronisku,

– Udzia³ w kwestach fundacji Siódme S³oñce,
pomagajacej dzieciom z rodzin wielodzietnych i
ubogich.

Ponadto w zesz³ym roku szkolnym wziêliœmy
udzia³ w przedsiêwziêciach:

– „Tytka Charytatywna – Torba Mi³osierdzia”,
która polega na dystrybucji w koœcio³ach, pla-
cówkach Caritas i w instytucjach papierowych
toreb, do których mo¿na w³o¿yæ podstawowe pro-
dukty, które bêd¹ przekazywane osobom ubogim.

– Kweœcie Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz
pomocy ofiarom g³odu w Sudanie - Po³udniowym
i Somalii (zebraliœmy 6553, 52 z³, 22 euro)

– Pikniku organizowanym przez Fundacjê Szan-
sa dla Niewidomych w ramach projektu GALA
Jesteœmy razem! Maj¹cym na celu zmianê postaw
spo³ecznych wobec osób niepe³nosprawnych po-
przez dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych.

– zbiórce pieniêdzy i odzie¿y dla pogorzelców,
którzy stracili dom w wyniku po¿aru w miejsco-
woœci Prusinów ko³o £obza

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 4

Podziel siê,
a bêdziesz bogatszy
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W celu rozszerzenia swoich mo¿liwoœci niesie-
nia pomocy innym, wymiany doœwiadczeñ, na-
bycia nowych umiejetnoœci i wiedzy oraz pod-
niesienia wra¿liwoœci i empatii spo³ecznej, bie-
rzemy czynny udzia³ w warsztatach szkoleniowych
organizowanych w Brzózkach przez Caritas oraz
szkoleniach organizowanych przez Polites. Z w³a-
snej inicjatywy propagujemy i promujemy ideê
wolontariatu na terenie szko³y (przeprowadzili-
œmy dla uczniów konkursy: literacki „Pomagam”,
plastyczny „Pomocna d³oñ”).

Naszym najwiêkszym osi¹gniêciem jest licz-
ba wolontariuszy nale¿¹ca do szkolnego ko³a.
Odchodz¹cych absolwentów-wolontariuszy za-
stepuj¹ systematycznie nowi uczniowie chêt-
ni do pomocy. Na dzieñ dzisiejszy jest ich 82,
co stanowi ponad 10 proc. wszystkich uczniów
ZSO Nr 4. Ponadto osiagniêciem s¹ nagrody
jakie otrzymujemy, a które s¹ odzwierciedle-
niem naszego zaanga¿owania. S¹ to m.in: sta-
tuetka "Prymus Wolontariatu" w ramach nagro-
dy za dotychczasow¹ wspóln¹ dzia³alnoœæ z
Caritas oraz liczne podziêkowania w formie
dyplomów. Nasza opiekunka pani Renata
Skrodzka otrzyma³a z r¹k prezesa Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci tytu³ "Przyjaciela Dzieci". 5
grudnia za swoje zaanga¿owanie na rzecz in-
nych otrzymaliœmy tytu³ laureata drugiego
miejsca w konkursie organizowanym na tere-
nie Pomorza Zachodniego „Barwy wolontaria-
tu” og³oszony podczas Gali Obywatelskiej

Zespó³ Szkó³ Ogolnokszta³cacych Nr 4,
poza dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹, posiada w
swoim programie profilaktyczno-wychowaw-
czym, zadania rozwojowe i profilaktyczne

skierowane do ucznia.
Bardzo wa¿ne w tym kon-
tekœcie jest rozwijanie u
m³odych ludzi poczucia
empatii i zaanga¿owania
spo ³ ecznego .  Nasze
Szkolne ko³o Wolontariat
z powodzeniem spe³nia
takie zadania. Mo¿liwoœæ
wykazania siê aktywno-
œci¹ wykraczaj¹c¹ poza
obowi¹zek szkolny jest
dodatkowo premiowana
ró¿nego rodzajami nagro-
dami uznania za podej-
mowane dzia³ania. Wo-
lontariat rozwija wœród
m³odzie¿y naszej szko³y
pos t awê o twa r to œc i  i

wra¿liwoœci na potrzeby innych, jest alterna-
tyw¹ dla konsumpcyjnego stylu ¿ycia i uza-
le¿nieñ. Stwarza okazjê do wyszukiwania au-
torytetów i budowania œwiata wartoœci.

Wolontariat w naturalny sposób dostarcza
impulsu do podnoszenia: poczucia w³asnej
wartoœci oraz poziomu zadowolenia z ¿ycia.
Zasada jest prosta, robi¹c coœ na rzecz innych,
zapewnisz sobie naturalne poczucie spe³nie-

nia. Wolontariat daje mo¿liwoœæ wykazania siê
w wielu dziedzinach, a przez to do odczuwa-
nia dumy z w³asnych czynów i kszta³towania
samoœwiadomoœci. A im lepiej myœlisz o so-
bie, tym obraz twojego ¿ycia staje siê bardziej
kolorowy. Czas poœwiêcony na wolontariat,
owocuje nabywaniem nowych znajomoœci,
zwiêkszeniem poczucia wspólnoty oraz pod-
noszeniem umiejêtnoœci interpersonalnych.
Sta³y kontakt z ludŸmi pomaga rozwijaæ na-
turalny system wsparcia, stanowi¹cy doskona³¹
ochronê przed stresem i przygnêbieniem. Po-
przez zaanga¿owanie wspiera ciekawe inicja-
tywy m³odzie¿y, pomaga w rozwijaniu zainte-
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resowañ, umo¿liwia pomoc szkolnym rówie-
œnikom w trudnych sytuacjach. M³odzie¿ szkol-
na potrzebuje wartoœciowej formy spêdzania
wolnego czasu, ma potrzebê robienia czegoœ
dobrego i wa¿nego, poczucia, ¿e jest niezbêd-
na innym ludziom.

Naszym celem jest bezinteresowna pomoc in-
nym, uwa¿amy siê za zwyk³ych ludzi, którzy
przez swe dzia³ania mog¹ zmieniaæ œwiat, za-
czynaj¹c od najbli¿szego otoczenia. Udzia³ w
ka¿dym przedsiêwziêciu traktujemy jak kolej-
na akcjê, która sprawi, ¿e inni m³odzi ludzie
stwierdz¹, ¿e warto pomagaæ.

Renata Skrodzka
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Kiedy myœlimy o osobach ubogich, najczêœciej
widzimy twarz osoby bezdomnej, bo to jej ubóstwo
jest dla nas najbardziej widoczne. Ale ubóstwo nie-
koniecznie ma twarz bezdomnego. Cz³owiek ubogi
to równie¿ ktoœ, kto jest samotny, cierpi¹cy, nazna-
czony bólem, odrzucony. Warto rozejrzeæ siê do-
oko³a, zrobiæ samemu pierwszy krok…

W tym roku w ramach drugiego Szczeciñskiego
Tygodnia Ubogich,  w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych Nr 6 w Szczecinie wspieraliœmy Sto-
warzyszenie Feniks prowadz¹ce schronisko dla osób
bezdomnych przy ul. Zamkniêtej 5. W ramach Ty-
godnia Ubogich uczniowie naszej szko³y wraz z
wychowawcami zbierali na rzecz podopiecznych
schroniska ubrania, ¿ywnoœæ, œrodki czystoœci oraz
wszystko to, co pozwoli godnie przetrwaæ zimê
osobom, które wsparcia potrzebuj¹.

Bardzo gor¹co dziêkujê wychowawcom klas,
którzy zmotywowali swoich uczniów i zorgani-
zowali zbiórki w swoich klasach. Pozdrawiam ser-
decznie! 

Magdalena Turula-M¹czka
– pedagog szkolna

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 6

Wsparliœmy Bohaterów „Maratonu Pisania
Listów’2018” (19 XI – 9 XII 2018r.)

Ju¿ po raz czwarty uczniowie i
nauczyciele Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych Nr 6 w Szczecinie
uczestniczyli szkolnej edycji „Ma-
ratonu Pisania Listów” Amnesty
International, imprezie wolonta-
riackiej znanej na ca³ym œwiecie,
której ide¹ jest niesienie pomocy niesprawiedliwie
oskar¿anym, przeœladowanym, wykorzystywanym,
ciemiê¿onym z powodu przekonañ politycznych, dys-
kryminowanym osobom, grupom i ruchom spo³ecz-
nym. W IV szkolnej edycji Maratonu wziê³o udzia³
kilka zespo³ów klasowych. Wiele osób pisa³o listy w
czasie lekcji wychowawczych i w czasie wolnym od
zajêæ, 29 osób uczestniczy³o w specjalnym spotka-
niu maratonowym 6 XII 2018r. Napisaliœmy razem
3108 listów.

Organizator szkolnego Maratonu: Romuald KuŸ-
mitowicz, przy wsparciu: Katarzyny Mazurak 3c,
Klaudii Wiœniewskiej 3c, Szymona Rudusia 3d,
Cezarego Or³owskiego 2c, Kornelii Chrostowskiej
1f , Weroniki Bodziony 1f, Gabrieli Wietechy 1e,
Aleksandry Kozio³ 1e, Wiktorii Brzozowskiej 3gc,
Natalii £uniewskiej 3gc, Amelii Drabik 3gc.

Romuald KuŸmitowicz
– nauczyciel bibliotekarz z ZSO Nr 6 w Szczeci-

nie (IXLO i 42 GM)
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Pytanie proste z pozoru okazuje siê mieæ po-
dwójne dno. Po co tak naprawdê pomagamy? Czy
tylko z dobrej woli? Z chêci pomocy? A mo¿e
jest to nasz sposób na poprawê w³asnego samo-
poczucia, podniesienie samooceny, wyciszenie
wyrzutów sumienia? Czy to prowokacyjne pyta-
nia? Zapewne, ale co z tego, skoro na koñcu za-
wsze wa¿ny jest efekt.

Na szczêcie, przede wszystkim pomagamy bo
chcemy. Ka¿dy z nas lubi siê czuæ potrzebny, czuje
siê spe³niony mog¹c pomóc innym. Choæ brzmi
to jak bana³, ka¿dy uœmiech osoby wyzwala w
nas endorfiny i motywuje do dalszego dzia³ania.
Przestaje nam byæ szkoda poœwiêconego w³asne-
go czasu, którego jest zawsze za ma³o. Zapomi-
namy o zmêczeniu i tych wszystkich razach kie-
dy mówiliœmy sobie „ju¿ nigdy w ¿yciu”. Po pro-
stu – dzia³amy dalej. Bo warto.

Kiedy 6 lat temu podjê³am akcjê zbiórki rze-
czy (odzie¿y, zabawek, chemii gospodarczej) dla
Domu Samotnej Matki moje intencje tak¿e nie
do koñca by³y nieegoistyczne. Prozaiczny powód
jakim by³a realizacja sta¿u zawodowego zachêci³
mnie abym znalaz³a potrzebuj¹cych i postara³a
siê im pomóc. Ju¿ od pierwszego roku okaza³o
siê, ¿e chêtnie dzielimy siê tym co mamy. Atmos-
fera Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia sprawia, ¿e chcie-
libyœmy aby ka¿dy mia³ w ¿yciu przynajmniej
tyle co my. To magiczny okres kiedy nie zazdro-
œcimy a¿ tak bardzo, kiedy ¿yczymy wszystkim
tych zdawa³oby siê oczywistych rzeczy - zdro-
wych œwi¹t, œwi¹t spêdzonych w rodzinnej atmos-
ferze. Po pewnym czasie dosz³y do
tego „nasze” charakterystyczne dla
szczeciñskiego „Gastronomika”
produkty – prawdziwe pierniki
wypiekane na miodzie, prawdziwe
chleby ziarniste – wykwintny luk-
sus którym mogliœmy siê podzie-
liæ i którym obdarowaliœmy potrze-
buj¹cych, sta³y siê naszym zna-
kiem rozpoznawczym. Gdy dzwo-
niê na pocz¹tku grudnia spytaæ o
aktualn¹ iloœæ mieszkañców, s³y-
szê s³owa: „acha, Pani od tych
pierników” i bardzo siê cieszê, ¿e

jestem kojarzona w³aœnie z wyrobami naszych
uczniów, ¿e s¹ one zwiastunem nadchodz¹cych
œwi¹t.

Mam œwiadomoœæ tego, ¿e szczególnie po kil-
ku dniach ugniatania ciasta, lepienia pierogów
mo¿e ju¿ nie ma tej si³y i energii aby zrobiæ ko-
lejn¹ porcjê smako³yków, ale zabawa w œwi¹tecz-
ne elfy obdarowuj¹ce potrzebuj¹cych nie nudzi
siê nigdy.

Iwona Rokita-Lisiecka
– Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja

w Szczecinie

Czym jest
nasza pomoc?

Zespó³ Szkó³ Nr 6
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Czym jest wolontariat? – no có¿, wed³ug defi-
nicji to bezinteresowna pomoc skierowana do osób
niespokrewnionych.

Wed³ug nas, czyli m³odzie¿y ZS Nr 6 w Szcze-
cinie to mo¿liwoœæ pokazania „ca³emu œwiatu”,
no mo¿e nie œwiatu, ale naszemu najbli¿szemu
otoczeniu, ¿e czynienie dobra daje naprawdê mnó-
stwo satysfakcji. Pokazywanie, ¿e mimo wszech-
obecnego "wyœcigu szczurów" warto zatrzymaæ
siê na chwilê, rozejrzeæ uwa¿nie i podarowaæ
komuœ odrobinê "swojego serca".

Pod¹¿aj¹c za t¹ myœl¹ pragniemy podzieliæ siê
z Wami swoimi doœwiadczeniami w tym zakresie.

Rozpoczynaj¹c naukê w ZS Nr 6 w Szczecinie
nastawieni byliœmy g³ównie na zdobywanie wie-
dzy i doœwiadczenia zawodowego. Szko³a koja-
rzy³a siê nam z nauk¹, udzia³em w konkursach,
olimpiadach i zajêciach pozalekcyjnych, czyli z
tym co robimy dla siebie i w³asnego rozwoju.

No w³aœnie ja, dla mnie, wed³ug mnie!!!.... cze-
goœ nam tu brakowa³o.

Gdzieœ w g³êbi naszych serc tli³a siê potrzeba
dawania czegoœ innym, tak po prostu bez ¿adnych
oczekiwañ, bez oceniania i dog³êbnego analizo-
wania, bez pytania „A co z tego bêdziemy mieli?”.

I wtedy pojawi³a siê myœl, aby wst¹piæ w szere-
gi dzia³aj¹cego na terenie naszej szko³y Szkol-
nego Ko³a Wolontariatu.

W tym w³aœnie momencie rozpoczê³a siê nasza
przygoda z wolontariatem, przygoda która trwa
do dzisiaj.

Pierwsz¹ akcj¹, w któr¹ zaanga¿owaliœmy siê
jako cz³onkowie Szkolnego Ko³a Wolontariatu
by³a OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ̄ YWNO-

ŒCI organizowana przez Bank ̄ ywnoœci im. Jac-
ka Kuronia w Szczecinie.

Wspólnymi si³ami na terenach szczeciñskich
sklepów spo¿ywczych przyczyniliœmy siê do ze-
brania oko³o 2600 kg ¿ywnoœci. Po raz pierw-
szy poczuliœmy, ¿e praca w s³usznej sprawie ni-
gdy nie jest za ciê¿ka i przynosi mnóstwo satys-
fakcji. Rok póŸniej po raz drugi uczestniczyli-
œmy w zbiórce ¿ywnoœci organizowanej przez sto-
warzyszenie Feniks.

Prawdziwym sprawdzianem naszej kreatywnoœci
okaza³a siê natomiast organizowana przez stowarzy-
szenie POLITES GODZINA DLA SZCZECINA.

Za punkt realizacji naszej akcji wybraliœmy naj-
piêkniejsze miejsce naszego miasta Park Kaspro-
wicza, gdzie kolorowe baloniki dla oka, dobre
s³owo i tulipan dla ducha oraz kruche ciasteczko
dla cia³a by³y doskona³ym remedium na d¿d¿yst¹
aurê, a niedzielny spacer (choæ pod parasolem)
okaza³ siê radosny. Mimo deszczowej aury uda³o
nam siê wywo³aæ uœmiechy na dzieciêcych buŸ-
kach. A ¿e nie tylko dzieci by³y odbiorcami na-
szej inicjatywy to zapewne i w niejednym doro-
s³ym sercu pojawi³ siê p³omyk radoœci.

W ramach kolejnej edycji GODZINY DLA
SZCZECINA zorganizowaliœmy na terenie naszej
szko³y warsztaty gastronomiczne dla dzieci ze
œwietlicy œrodowiskowej PROMYCZEK. Celem
naszych dzia³añ by³o urozmaicenie codziennoœci
ma³ych szczecinian i pokazanie, ¿e wspólne go-
towanie mo¿e byæ doskona³¹ inspiracj¹ do twór-
czego dzia³ania i poznawania siebie nawzajem.

Dzieci pod nasz¹ czujn¹ opiek¹ przygotowy-
wa³y swoje autorskie pizzerinki i najs³odsze na
œwiecie rogaliki. Radoœci by³o co nie miara, a na
koniec naszej kulinarnej przygody wspólna „pysz-
na” konsumpcja.

I to by³ strza³ w przys³owiow¹ dziesi¹tkê. Ju¿
wiedzieliœmy, ¿e nasze dzia³ania bêdziemy kie-
rowaæ do najm³odszych mieszkañców Szczecina.

Zespó³ Szkó³ Nr 6

O co chodzi
w wolontariacie?
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Id¹c wiêc za ciosem kolejne warsztaty kulinarne

zorganizowaliœmy dla przedszkolaków. Dzieci pod
nadzorem i przy naszej pomocy mia³y okazjê pra-
cowaæ w profesjonalnej pracowni gastronomicznej
i uczestniczyæ w przygotowaniu kolorowych nale-
œników i pysznych kruchych ciasteczek.

Zabawa by³a przednia, a wra¿enia niezapomniane!
Kolejn¹ akcj¹ pod któr¹ podpisujemy siê obie-

ma rêkoma, by³o nawi¹zanie wspó³pracy z fun-
dacj¹ BYÆ BARDZIEJ i realizacja ogólnopolskie-
go projektu DZWONEK NA OBIAD. W ramach
projektu na terenie naszej szko³y zorganizowali-
œmy akcjê prozdrowotn¹ „Sen twój najlepszy przy-
jaciel”, kiermasz maskotek i ksi¹¿ek oraz kier-
masz ciast. Kiermasze spotka³y siê z bardzo po-
zytywnym odbiorem i naprawdê du¿ym zaintere-
sowaniem. I tak, dziêki naszemu zaanga¿owaniu
i ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, gromadz¹c grosz
do grosza, zebraliœmy w sumie 586 z³otych i 6
groszy, które przeznaczyliœmy na obiady dla dzie-
ci Szkó³ Podstawowych.

Nasz¹ najwiêksz¹ akcj¹ pozaszkoln¹ by³o nawi¹-
zanie wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Mali Wielcy
i wspó³tworzenie projektu DRU¯YNA POSTÊPU.

W ramach tego projektu uczestniczyliœmy w cy-
klicznych spotkaniach warsztatowych dla dzieci
klas drugich i trzecich szkó³ podstawowych.

Warsztaty by³y fantastyczn¹ przygod¹ dla malu-
chów i doskona³¹ okazj¹ do rozwijania naszych kom-
petencji miêkkich. Struktura warsztatów pozwala³a
nam realizowaæ siê w przeró¿nych dziedzinach.

Na warsztatach plastyczno-czytelniczych poznawa-
liœmy potêgê baœni i rozwijaliœmy potêgê wyobraŸni,
a powstaj¹ce prace plastyczne by³y wspania³e.

Warsztat naukowy to domena naszej œcis³ej stro-
ny umys³u. By³o mnóstwo pytañ i ¿adne z tych
nie zosta³o bez odpowiedzi. Warsztat ekologicz-
ny budowa³ œwiadomoœæ wagi problemu zanie-
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czyszczenia œrodowiska, a tak¿e rozwija³ kreatyw-
noœæ du¿ych i ma³ych projektantów podczas two-
rzenia „œmieciowego miasteczka”. A warsztat te-
atralny to festiwal pomys³ów na maski i odkry-
wanie artystycznej duszy uczestników.

Wspó³pracê ze stowarzyszeniem kontynuujemy
równie¿ w bie¿¹cym roku szkolnym wspó³two-
rz¹c nowy projekt MALI MOG¥ WIÊCEJ skie-
rowany do uczniów klas pi¹tych i szóstych szkó³
podstawowych.

Podsumowuj¹c nasze dotychczasowe dzia³ania
doszliœmy do wniosku, ¿e wolontariat na rzecz
najm³odszych daje nam najwiêcej satysfakcji.

Ale….., no w³aœnie…. ale to wcale nie znaczy,
¿e zamknêliœmy siê na potrzeby innych.

Szczególn¹ dum¹ napawa nas trzyletnia ju¿
wspó³praca z fundacj¹ Dawców Komórek Macie-
rzystych i Szpiku. Odpowiadaj¹c na apel funda-
cji stajemy do wspólnej walki z nowotworem krwi.

Nasze wszystkie akcje rejestracji potencjalnych
dawców poprzedzone by³y szeroko zakrojon¹ kam-
pani¹ informacyjn¹, która okazywa³a siê wrêcz
niezbêdna, gdy¿ pytañ by³o naprawdê wiele.

Korzystaj¹c z materia³ów dostarczonych przez fun-
dacjê DKMS mogliœmy przedstawiæ ca³ej spo³ecz-
noœci szkolnej rzetelne informacje na temat mo¿li-
woœci leczenia raka krwi oraz rozwiaæ wszelkie w¹t-
pliwoœci zwi¹zane z zostaniem rzeczywistym dawc¹.

We wspó³pracy z fundacj¹ DKMS zrealizowali-
œmy dotychczas cztery akcje rejestracji, podczas
których zarejestrowaliœmy 61 osób, co oznacza
61 potencjalnych szans na nowe ¿ycie.

Za organizacjê na rzecz Fundacji DKMS akcji
#KOMÓRKOMANIA maj¹cej na celu budowa-
nie œwiadomoœci w zakresie walki z nowotwora-
mi krwi oraz powiêkszenie bazy dawców krwio-
twórczych komórek macierzystych dwukrotnie
otrzymaliœmy CERTYFIKAT ZACHODNIOPO-
MORSKIEJ SZKO£Y Z ̄ YCIEM.

A dodatkowym motorem do dzia³ania w tym zakre-
sie jest fakt, ¿e spoœród zarejestrowanych przez nas
potencjalnych dawców znaleŸli siê dawcy faktyczni.

Czym jest wiêc wolontariat? Wolontariat to Wy
i My. Ci którzy potrzebuj¹ pomocy i Ci którzy
tej pomocy mog¹ udzieliæ. Jesteœmy przedstawi-
cielami pokolenia elektroniki i Internetu, co nie
oznacza wcale, ¿e nasze serca s¹ zamkniête. Mimo,
¿e nied³ugo koñczymy szko³ê i wkraczamy w
doros³e ¿ycie bez Szkolnego Ko³a Wolontariatu
na zawsze pozostaniemy wra¿liwi na krzywdê
oraz potrzeby innych, i bêdziemy tej wra¿liwoœci
uczyæ swoich najbli¿szych.

Bo wed³ug nas o to w³aœnie chodzi w wo-
lontariacie!!!

Aneta Stawicka
– opiekun SKW
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Podopiecznym Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie zawsze na
sercu le¿a³ los zwierz¹t – zw³aszcza tych pozba-
wionych opieki cz³owieka, bezdomnych… Dla-
tego od wielu lat organizuj¹ w zimie – w okre-
sie, gdy takim zwierzakom jest najciê¿ej – wy-
prawê do Szczeciñskiego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierz¹t. Grudniowe dni – okres przed-
œwi¹teczny, gdy ka¿dy sposobi siê do œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia i myœli o prezentach pod cho-
inkê dla siebie i najbli¿szych, nasi uczniowie
myœl¹ tak¿e o bezdomnych psach i kotach cze-
kaj¹cych w Schronisku na swoja szansê.. Szans¹
t¹ jest tak¿e ciep³o i pe³ny brzuszek- tak precy-
zuj¹ swoj¹ akcjê nasi uczniowie. Akcjê pod ha-
s³em „Pomó¿my zwierzêtom przetrwaæ zimê...” I
w³aœnie jednym z za³o¿eñ tego has³a jest pomoc
zwierzakom mieszkaj¹cym w schronisku. Wzru-
szaj¹cy jest fakt, ¿e m³odzie¿ niepe³nosprawna
intelektualnie, czêsto sama potrzebuj¹ca opieki
i pomocy, tak bardzo skora jest do pomocy  jesz-
cze bardziej mniej zaradnym i s³abszym od sie-
bie. Warto zaznaczyæ, ¿e w naszej placówce psy
s¹ czêstymi goœæmi- zajêcia z ich udzia³em ciesz¹
siê ogromnym zainteresowaniem wœród uczniów,
wzbudzaj¹ za ka¿dym razem radoœæ i entuzjazm.
Nie trzeba dodawaæ, ¿e dzieci uczestnicz¹ w nich
bardzo aktywnie i nie musz¹ byæ dodatkowo
motywowane i zachêcane. Pieski maj¹ ponadto
na uczniów zbawienny wp³yw, zapominaj¹ wte-
dy o swoich niepe³nosprawnoœciach, nierzadko
sprzê¿onych z innymi chorobami i dolegliwo-

œciami… Wszyscy siê uœmiechaj¹, nie ma smut-
ku, znika gdzieœ napiêcie, zmêczenie, apatia... I
mo¿e w³aœnie mi³oœæ do naszych „braci mniej-
szych” – naturalnie ukszta³towa³a cele i zasady
naszej akcji. Od kilku lat cyklicznie, w grudniu
zaczyna siê zbiórka wszelkiego dobra, które
póŸniej bêdzie dostarczone do szczeciñskiego
Schroniska. Uczniowie ze szkolnego ko³a Ligi
Ochrony Przyrody s¹  aktywatorami, propagato-
rami ca³ej akcji i og³aszaj¹ jej pocz¹tek. Zbiera
siê wszystko co bêdzie potrzebne: karmê dla
zwierz¹t w ró¿nej postaci, a tak¿e kasze i maka-
rony, koce, ko³dry, poduszki, œrodki czystoœci i
magazynuje w okreœlonym miejscu. Zaraz po
Nowym Roku odbywa siê wyprawa (autokarem
szkolnym, ¿eby to wszystko przewieŸæ) do
Schroniska. Udaje siê czêsto zebraæ i kilkaset
kilogramów karmy, nie licz¹c innych rzeczy,
wypakowanie wiêc tego wszystkiego zawsze za-
biera sporo czasu. Wyczekanym a jednoczeœnie
trudnym momentem tej wyprawy jest spacer po
schronisku, widaæ ³zy i rozpacz dzieci nie mo-
g¹cych pogodziæ siê z tym, ¿e tyle zwierz¹t nie
ma swojego domu i kochaj¹cej rodziny. M³o-
dzie¿ czêsto pyta  pracowników schroniska o

mo¿liwoœæ uczestniczenia w
wolontariacie na rzecz zwie-
rz¹t, niestety barier¹ tu jest
niepe³nosprawnoœæ intelek-
tualna uniemo¿liwiaj¹ca im
samodzielne pe³nienie tej
funkcji. Nauczycielom zna-
ne s¹ jednak przypadki ad-
opcji zwierz¹t, a z wywia-
du z rodzicami wiadomo
jak wspaniale dzieci opie-
kuj¹ siê nowymi domowni-
kami i jak pozytywnie
zmieniaj¹ siê pod ich wp³y-
wem. Odk¹d trwa nasza ak-

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1

Bardziej wra¿liwi
opiekuj¹ siê innymi
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cja – u m³odzie¿y widaæ wzrost poziomu empa-
tii i œwiadomoœci, ¿e istniej¹ od nich istoty s³ab-
sze, mniej zaradne, którym trzeba pomóc, zaj¹æ
siê, zaopiekowaæ. Pracownicy schroniska widz¹c
zaanga¿owanie naszych uczniów nierzadko ob-
darowuj¹ ich drobnymi gad¿etami; smyczami i
znaczkami z logo, ksi¹¿eczkami- co sprawia
dzieciom du¿¹ radoœæ. Ponadto otrzymuj¹ zawsze
piêkny dyplom z podziêkowaniem za ich gor¹-
ce serca.

Akcja „Pomó¿my zwierzêtom przetrwaæ zimê”,
wi¹¿e siê   równie¿ z pomoc¹ zwierzêtom dziko
¿yj¹cym we wspó³pracy z Edukacyjn¹ Pracowni¹
Przyrodnicz¹ „Na G³êbokim”, Fundacj¹ na Rzecz
Zwierz¹t „Dzika Ostoja”, Nadleœnictwem Gryfi-
no. Uczniowie w danym dniu przynosz¹ do szko-
³y kilogramy marchwi, jab³ek i innych przysma-
ków i wyk³adaj¹ to wszystko w wybranych pa-
œnikach. Samo wyk³adanie paszy jest nagrod¹, ale
wspó³pracuj¹cy z nami przyrodnicy   urz¹dzaj¹
równie¿ dla m³odzie¿y ciekawe zajêcia o tematy-
ce ekologicznej – z prelekcjami i filmami na te-
mat ciê¿kiego bytowania dzikich zwierz¹t w okre-
sie zimowym i inne. Zajêcia te dodatkowo moty-
wuj¹ m³odzie¿ do ta-
kich dzia³añ i dosad-
niej uœwiadamiaj¹ im
celowoœæ oraz sens ich
poczynañ. S¹ odpo-
wiednio dostosowane
do mo¿liwoœci intelek-
tualnych i rozwojo-
wych naszych uczniów
i ich przekaz najwyraŸ-
niej do nich trafia, al-
bowiem z roku na rok
dzia³ania m³odzie¿y w
tym wzglêdzie s¹ coraz
bardziej pomys³owe,
spontaniczne i emocjo-

nalne. Dzia³alnoœæ charytatywna na rzecz zwie-
rz¹t w naszym Oœrodku ma swój pocz¹tek  w ser-
cach dzieci- ten impuls stamt¹d p³yn¹cy jest g³ów-
nym wyznacznikiem i motorem ich postêpowa-
nia. Jest to jeden ze sposobów, byæ mo¿e naj-
istotniejszy  w integracji m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej ze œrodowiskiem, nawi¹zaniu przyja-
znych relacji miêdzy sob¹. I co wa¿ne – dzia³al-
noœæ taka znacz¹co podnosi ich samoocenê – co
znacz¹co wp³ywa na ich funkcjonowanie  w real-
nym ¿yciu.

Krystyna Ró¿ycka
– nauczyciel w Specjalnym Oœrodku

Szkolno-Wychowawczym Nr1 w Szczecinie



19
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczym Nr2

Wolontariat
ma sens

Dla ka¿dego z nas Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
s¹ wyj¹tkowym prze¿yciem. Jest to okres radoœci,
spokoju. Podczas œwi¹t jednoczymy siê i wspól-
nie prze¿ywamy ich magiê. Jest to wyj¹tkowy czas
dla tych, dla których rodzina i ciep³o domowego
ogniska s¹ najwiêksz¹ wartoœci¹ w ¿yciu. W ten
czas obdarowujemy siebie prezentami siedz¹c w
zaciszu domowego ogniska. Niestety s¹ wœród nas
tacy, którym tego brakuje. Nie mo¿emy zapo-
mnieæ równie¿ i o nich. Ofiaruj¹c im swoj¹ po-
moc nie tylko w Œwiêta, dajemy przyk³ad niesie-
nia dobra w³¹czaj¹c siê w akcje charytatywne.

W Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowaw-
czym Nr 2 w Szczecinie drugi rok dzia³a Szkol-
ne Ko³o Wolontariatu zachêcaj¹ce m³odzie¿ do
bezinteresownej pomocy dla potrzebuj¹cych.
Wolontariusze z naszego Oœrodka pod kierun-
kiem opiekunów Iwony Roszyk i Hanny Wiê-
ciarskiej bior¹ udzia³ w wielu akcjach o cha-
rakterze wolontarystycznym. Celem naszych
dzia³añ i niesionej pomocy jest uwra¿liwianie
na cierpienie, samotnoœæ i potrzeby ludzi ¿yj¹-
cych wokó³ nas. Nabywanie i kszta³towanie w³a-
œciwych postaw prospo³ecznych i obywatelskich
w naszych wychowankach, kreowanie roli szko³y
jako centrum lokalnej aktywnoœci oraz wspó³-
dzia³anie z innymi organizacjami i instytucja-
mi. Opiekunowie Szkolnego Ko³a Wolontaria-
tu w SOSW Nr 2 podjêli szereg dzia³añ, aby to
siê uda³o i wytrwale motywowali m³odzie¿
Oœrodka do aktywnej pomocy na rzecz innych.
Oto niektóre z nich:

• Szkolne Ko³o Wolontariatu przy SOSW Nr
2 zorganizowa³o akcjê maj¹c¹ na celu pomoc
dla rodzin piêciorga uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 9 w Szczecinie. 15 paŸdziernika 2017

dosz³o do po¿aru domu wielorodzinnego. Ro-
dziny straci³y swój dobytek. Opiekunowie Ko³a,
uczniowie oraz nauczyciele w³¹czyli siê do
akcji organizuj¹c zbiórkê podstawowych rze-
czy, które pomog¹ wróciæ poszkodowanym do
normalnego ¿ycia. Uczniowie osobiœcie dwu-
krotnie pojechali i przekazali zebrane rzeczy
dla swoich m³odszych kolegów i kole¿anek wy-
kazuj¹c siê wielkim zaanga¿owaniem i chêci¹
niesienia pomocy innym.

• Drugi rok szkolny (2017/18, 2018/19) kon-
tynuowana jest wspó³praca z Domem Pomocy
Spo³ecznej przy ulicy Broniewskiego w Szcze-
cinie. Chêtni uczniowie podjêli siê tego zada-
nia i systematycznie pomagaj¹ osobom star-
szym w codziennych czynnoœciach jak karmie-
nie, pchanie wózków inwalidzkich, wychodze-
nie na spacer, dotrzymywanie towarzystwa w
trakcie zajêæ z terapeutami oraz udzia³ w grach
z mieszkañcami DPS. Praca odbywa siê na za-
sadach wolontariatu, uczniowie podpisuj¹ po-
rozumienie (na okres dwóch miesiêcy ka¿dym
pó³roczu) i wytrwale nios¹ swoj¹ pomoc, co
daje obu stronom wiele radoœci.
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• 26 paŸdziernika 2018 w ramach akcji spo-

³ecznej, „Godzina dla Szczecina” uczniowie
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawcze-
go nr 2 rozdawali Szczecinianom pierniczki i
bezy, które sami upiekli pod kierunkiem na-
uczycieli zawodu p. M. Waœko i p. M. Zamoj-
cin. Wolontariusze ze Szkolnego Ko³a Wolon-
tariatu pod opiek¹ koordynatora akcji p. Ro-
szyk mi³ym gestem wywo³ali uœmiech na twa-
rzach mieszkañców naszego miasta.

• Cyklicznie zbierane s¹ równie¿ pieni¹dze dla
zwierz¹t Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami
przy ulicy Ojca Beyzyma 17 w Szczecinie. Za
uzbierane pieni¹dze zakupujemy karmê dla bez-
domnych zwierz¹t.

• 25 paŸdziernika 2018 odby³o siê w na-
szym Oœrodku spotkanie dla uczniów  Bran-
¿owej Szko³y I stopnia z przedstawicielem Sto-
warzyszenia Polites zajmuj¹cego siê w prak-
tyce  ide¹ wolontariatu. M³odzie¿ mog³a po-
rozmawiaæ o swoich doœwiadczeniach z wo-
lontariatem oraz dowiedzieæ siê wiêcej o dzia-
³alnoœci skierowanej na pomoc najbardziej jej
potrzebuj¹cym – chorym, starszym i samotnym
ludziom, dzieciom w œwietlicach œrodowisko-
wych i bezdomnym zwierzêtom.

S¹ to jedne z wielu dzia³añ naszej m³odzie-
¿y, która z zaanga¿owaniem w³¹cza siê do nie-
sienia bezinteresownej pomocy, rozumie po-
trzeby innych. My pedagodzy specjalni
uwra¿liwiamy naszych uczniów na cierpienie
innych, mniej zaradnych i s³abszych od sie-
bie. Charytatywnoœæ i wolontariat buduj¹ lep-
szy œwiat, w którym najwa¿niejsze jest dobro
cz³owieka…
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Przedœwi¹teczne
Akcje Charytatywne

Zespó³ Szkó³ Budowlanych

Opiekunowie Szkolnego

Ko³a Wolontariatu i

Samorz¹du

Uczniowskiego

Zespo³u Szkó³

Budowlanych

im. Kazimierza Wielkiego

w Szczecinie
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W dzisiejszym œwiecie, tak pe³nym agresji, nie-
nawiœci i braku empatii, uczniowie Zespo³u Szkó³
Rzemieœlniczych uczeni s¹ wra¿liwoœci, wspó³-
czucia i umiejêtnoœci dzielenia siê. Pod okiem
opiekunów Samorz¹du Uczniowskiego i M³odzie-
¿owej Rady Internatu staraj¹ siê pomagaæ innym
i anga¿owaæ szerokie grono m³odzie¿y szkolnej
w zbiórki i akcje charytatywne.

Okres œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to czas szcze-
gólny w którym mo¿emy uczyæ m³odzie¿ i po-
kazywaæ im, jak w prosty sposób mo¿emy DA-
WAÆ a nie tylko BRAÆ i jak du¿o przyjemno-
œci to sprawia. Uczniowie naszej szko³y sami wy-
chodz¹ z inicjatyw¹ zbiórek np. kocy, ko³der,

Zespó³ Szkó³ Rzemieœlniczych

Uczymy empatii

czy ¿ywnoœci dla zwierz¹t, ucz¹c wszystkich
wra¿liwoœci na krzywdê bezbronnych czworo-
nogów. Zbieraj¹c „Górê Grosza” ucz¹ siê otwie-
raæ swoje serca na dzieci, które nie mia³y tyle
szczêœcia co oni i przebywaj¹ w domach dziec-
ka. Sprzedaj¹c kartki œwi¹teczne wspomagaj¹ in-
stytucjê „Artystów Maluj¹cych Ustami i Noga-
mi” ale przede wszystkim pokazuj¹ innym, ¿e
nawet niepe³nosprawni ludzie s¹ tak samo wra¿-
liwi jak my sami, mog¹ normalnie ¿yæ i czerpaæ
radoœæ z ¿ycia i malowania.

Jako opiekunowie Samorz¹du Uczniowskie-
go i M³odzie¿owej Rady Internatu jesteœmy za-
dowoleni z inicjatyw jakie podejmuj¹ nasi pod-
opieczni widz¹c, jak chêtnie namawiaj¹ kole-
gów i kole¿anki do pomocy przy zbiórce ¿yw-
noœci anga¿uj¹c siê w akcje Caritas albo bio-
r¹c udzia³ jako wolontariusze w finale „Œwi¹-
tecznej Paczki”.

Czasami wystarczy jeden plakat, jedno og³o-
szenie, aby nagle zaczê³a gromadziæ siê ¿yw-
noœæ i ubrania dla Jad³odzielni, czy œrodki czy-
stoœci dla fundacji „Iskierka radoœci” i to
wszystko dziêki naszym uczniom, bo to oni s¹
nasz¹ przysz³oœci¹ i kszta³tuj¹c w nich tak wspa-
nia³e cechy jak: dobroæ, wra¿liwoœæ i empatiê,
tworzymy lepszy œwiat.

 Katarzyna Jankowska
– opiekun Samorz¹du Uczniowskiego

£ukasz Szulc
– opiekun M³odzie¿owej Rady Internatu
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Alternatyw¹ dla wspó³czesnego komercyjnego
œwiata jest wolontariat. Wszyscy wiemy, ¿e wo-
lontariat nie jest myœl¹ powsta³¹ wspó³czeœnie,
lecz swoimi pocz¹tkami siêga dawnych czasów.
Jednak to dziœ, kiedy humanizm jest deptany,
nale¿y pochyliæ siê nad wartoœciami non profit.

Szkolne ko³o wolontariatu HUMANUS dzia³aj¹ce
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Mor-
skiej i Politechnicznej jest w³aœnie odpowiedzi¹ na
poœpiech i znieczulicê wspó³czesnego œwiata. Na-
szym celem jest uwara¿liwienie m³odego cz³owieka
oraz przygotowanie do ¿ycia w spo³eczeñstwie zin-
tegrowanym i empatycznym. Ko³o HUMANUS sku-
pia wokól siebie m³odzie¿ chc¹c¹ pomagaæ i maj¹c¹
œwiadomoœæ, ¿e wartoœci, które wyznajemy nie s¹
wy³¹cznie ideami w sferze dyskursu, lecz autentycz¹
potrzeb¹ realizacji dekalogu chrzeœcijañskiego.

Koordynatorem naszego ko³a jest Teresa Re-
gina Bindas, która spaja w szkole wszelkie dzia-
³ania wolontaryjne. Powo³a³a do istnienia fanpa-
ge, na którym na bie¿¹co publikowane s¹ og³o-
szenia o akcjach, posty z dzia³añ wolontariuszy
a tak¿e informacje nt szkoleñ w ramach wolonta-
riatu dla nowych cz³onków naszej spo³ecznoœci.

Oczywiœcie, nie by³oby wolontariatu bez wo-
lontariuszy. Ka¿dy uczeñ ma mo¿liwoœæ zaanga-
¿owania siê w pomoc, w zale¿noœci od tego, co
jest bliskie jego sercu i do czego ma predyspozy-
cje. Dlatego ka¿da akcja ma swojego opiekuna.

W tym roku szkolnym uczestniczyliœmy ju¿ kilku
akcjach, np. Godzina dla Szczecina, zbieranie karmy
dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami Oddzia³a
w Szczecinie, kwesta na Cmentarzu Centralnym „Tym,
którzy nie powrócili z morza”, sadzenie krokusów
na skwerze Placu Tobruckiego wraz z G³osem Szcze-
ciñskim. Jest ich wiele, jednak na uwagê zas³uguj¹
te oko³oœwi¹teczne, o których poni¿ej.

Zbieraniem plastikowych nakrêtek zajmuje siê p.
J. Miko³ajczak, która nawi¹za³a wspó³pracê z Za-
chodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Doro-
s³ych. Pomogliœmy ju¿ – Oldze i Karinie – bliŸniacz-
kom w delfinoterapii, teraz pragniemy pomagaæ in-
nym dzieciom w oœrodku. Goœciliœmy równie¿ E. Szy-

mañsk¹, która opowiada³a o potrzebach dzieci w
hospicjum, pragnieniu rozmowy z drugim cz³owie-
kiem, szczerej rozmowy o dramacie, którego malu-
chy doœwiadczaj¹, o problemach w swoich rodzinach.

Poniewa¿ wspó³pracujemy ze Stowarzyszeniem
Feniks w Szczecinie, równie¿ i tu chêtnie uczest-
niczymy w niesienu pomocy. Pedagog K. Michoñ
organizuje cykliczn¹ zbiórkê materia³ów higie-
nicznych i kosmetycznych – m³odzie¿ naszej

Zachodniopomorskie Centrtum
Edukacji Morskiej i Politechnicznej
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szko³y doskonale rozumie przewrotnoœæ losu, dla-
tego zebraliœmy kilka toreb golarek jednorazo-
wego u¿ytku, myde³, ¿eli, szamponów, skarpetek,
kocy, itp. Natomiat T.R. Bindas wraz z wolonta-
riuszami i Bankiem ¯ywnoœci zorganizowa³a w
ostatni wekend listopada zbiórkê ¿ywnoœci w Li-
dlu przy ul. Bandurskiego dla podopiecznych
Stowarzyszenia.

Inn¹ akcj¹ znakomicie koresponduj¹c¹ z charak-
terem naszj szko³y jest  uczestniczenie w pakowa-
niu produktów nie tyko ¿ywnoœciowych do „Pacz-
ki Dla Bohatera” organizowanej przez GRH 12
Pu³k U³anów Podolskich. Uczniowie klas mundu-
rowych podjêli siê nie³atwego zadania. Paczek do
skompletowania by³o co niemiara. Jednak zdyscy-
plinowanie i solidnoœæ pozwoli³y na satysfakcjonu-
j¹cy efekt. Wolontariusze przez kolejne dni tygo-
dnia odwiedzali magazyn produktów mieszcz¹cy
siê w Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.
Fina³em akcji by³a sobota, podczas której rozwo¿o-
ne by³y paczki do konkretnych Bohaterów. Ka¿dy
opiekun otrzyma³ 10 adresów i wraz uczniami puka³
do drzwi. Spotkania by³y niesamowite, gdy¿ wete-
rani bardzo chêtnie opowiadali nam o minionych
czasach, czekli na na ludzi takich jak my, chc¹cych
poœwiêciæ im odrobinê swojego czasu:

Mogê coœ dla Ciebie zrobiæ?
B¹dŸ.
Tylko tyle?
A¿ tyle.

Czas spêdzony z Bohaterami jest bezcenny,
gdy¿ wraz z nimi odchodzi czêœæ naszej historii,
a my musimy j¹ pielêgnowaæ.

Ciesz¹ nas podziêkowania sp³ywajace do szkol-
nego ko³a HUMANUS, gdy¿ widzimy, ¿e nasza
pomoc jest zauwa¿alna i potrzebna. Zapewne jesz-
cze niejedna akcja przed nami z czego siê bardzo
cieszymy, gdy¿ to pozwala nam wierzyæ, i¿ cz³o-
wiek do szczêœcia potrzebuje drugiego cz³owie-
ka. A to oznacza humanizm w naszych sercach
jest wiecznie ¿ywy.

Teresa Regina Bindas
– opiekun SKW HUMANUS
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W listopadowe sobotnie popo³udnie Szko³a Pod-
stawowa Nr 7 w Szczecinie wype³niona jest
uczniami, ich rodzinami oraz nauczycielami. Jest
gwarno, weso³o, unosz¹ siê zapachy ciast i innych
przysmaków. Ju¿ od 18 lat w podobnej atmosfe-
rze odbywa siê u nas co roku impreza kulturalno-
charytatywna „Spotkania Rodzinne i nie tylko”.

Celem tej akcji, oprócz integracji uczniów i ich
rodzin, oprócz wspólnej zabawy, jest zbiórka pie-
niêdzy dla dzieci i rodzin znajduj¹cych siê w bar-
dzo trudnej sytuacji materialnej. Zaanga¿owana
jest w to ca³a szko³a i nie tylko: uczniowie, na-
uczyciele, rodzice, a w³aœciwie ca³e rodziny
uczniów, Rada Osiedla Warszewo i wiele instytu-
cji, które sponsoruj¹ atrakcje dla dzieci.

Podczas trwania imprezy dzieje siê naprawdê wie-
le: mo¿na obejrzeæ wystêpy uczniów oraz goœci
zaproszonych (np. klaunów, zespo³ów tanecznych
i innych artystów), wzi¹æ udzia³ w zajêciach cyr-
kowych, poskakaæ na trampolinie, itp. W miêdzy-
czasie przeprowadzana jest licytacja prac wykona-
nych przez dzieci, a dzie³a ma³ych artystów s¹ chêt-
nie kupowane przez goœci naszej szko³y. Licyto-
wane s¹ te¿ ró¿ne przedmioty podpisane przez zna-
nych sportowców i aktorów Teatru Polskiego. Sprze-
dajemy ciasta, ciep³e posi³ki, zdrowe warzywne
przek¹ski przygotowane przez rodziców. Prowadzi-
my kiermasz zabawek i ksi¹¿ek przeczytanych. Co
roku program imprezy wygl¹da inaczej.

Jeszcze nie zdarzy³o siê, ¿eby zawiedli nas za-
proszeni goœcie, z roku na rok zdobywamy dla po-
trzebuj¹cych coraz wiêcej pieniêdzy. W tym roku
uda³o siê zebraæ w ci¹gu dwóch godzin 10 547 z³.
Koordynatork¹ tego przedsiêwziêcia jest nauczy-
cielka naszej szko³y – Katarzyna Jurkowska.
Dziêki jej zaanga¿owaniu, co roku ubogie rodziny
uczniów naszej szko³y otrzymuj¹ bardzo du¿e
wsparcie w formie paczek œwi¹tecznych, op³aco-
nych wyjazdów dzieci na wycieczki, obozy itp.

Pomagamy na ró¿ne sposoby, ale najlepiej czu-
jemy siê dzia³aj¹c charytatywnie podczas wspól-
nej zabawy. Dlatego nasi uczniowie znaj¹ równa-
nie: Pomoc + Zabawa = Dyskoteka szkolna. Pod-
czas szkolnej dyskoteki zbieramy pieni¹dze na

pieluszki dla pacjentów Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla Dzieci i M³odzie¿y.

Bierzemy równie¿ udzia³ w popularnych rów-
nie¿ w innych szko³ach akcjach charytatywnych,
takich jak: Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kre-
sach, Iskierka Radoœci, Pomoc Zwierzêtom w Schro-
niskach, Adopcja Dziecka z Afryki i wielu innych.
Jest jednak coœ, co wyró¿nia nasz¹ szko³ê, a to
dziêki nauczycielowi SP7 – Przemkowi Landow-
skiemu, który zorganizowa³ w tym roku, we wspó³-
pracy ze Stowarzyszeniem Polites, ju¿ po raz dru-
gi Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu. W
tym roku przyjechali do nas wolontariusze z 22
szkó³ naszego województwa. Ka¿da szko³a prezen-
towa³a swoje dokonania, dzieli³a siê doœwiadcze-
niem i praktykami z innymi. Istotnym elementem
forum by³y warsztaty organizowane dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych. Prowadz¹cymi te warszta-
ty by³y nie tylko osoby doros³e, ale równie¿ dzia-
³aj¹cy w naszej szkole wolontariusze, którzy œwiet-
nie poradzili sobie z tym zadaniem. Swoj¹ postaw¹,
wiedz¹, doœwiadczeniem uczniowie SP7 inspiro-
wali innych i pomagali odnaleŸæ im w³asne po-
mys³y na niesienie bezinteresownej pomocy.

Jestem dumna, ¿e pracujê w szkole, która mo¿e
siê pochwaliæ wieloma dzia³aniami, maj¹cymi na
celu szerzenie idei wolontariatu. Samorz¹d
Uczniowski, którego jestem opiekunem, w³¹cza
siê we wszystkie akcje, a nasi wolontariusze po-
kazuj¹, ¿e pomaganie innym nie musi byæ przy-
krym obowi¹zkiem. Czêsto jest Ÿród³em radoœci,
pomagaj¹c innym zapominamy o w³asnych pro-
blemach lub zaczynamy je widzieæ z w³aœciwej
perspektywy. To równie¿ okazja do zawierania
nowych wartoœciowych znajomoœci.

Anna Tytonik

Szko³a Podstawowa Nr 7

Wszyscy
anga¿ujemy
siê w pomoc
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Od kilku tygodni czêœæ nauczycieli nawo³uje
innych do protestu, który ma trwaæ od 17 do 21
grudnia. Zapowiadaj¹ oni masowe przejœcia na
L4 w okresie przedœwi¹tecznym. Przyczyn¹ tej
decyzji s¹ karygodnie niskie pensje polskich
nauczycieli.

Nie mog³am pozostaæ wobec tego faktu obo-
jêtna. Zastanawia³am siê, jak to mo¿liwe, ¿e
jeden z najwa¿niejszych zawodów œwiata, jest
tak niedoceniany w naszym kraju. Pensja na-
uczyciela powinna byæ zbli¿ona do pensji
lekarza. Lekarz potrafi uratowaæ nasze zdro-
wie, ale to nauczyciel ma moc pobudzenia
nas do ¿ycia, dziêki niemu mo¿emy bowiem
odnaleŸæ pasjê.

Czas, jaki dzieci spêdzaj¹ siedz¹c w szkol-
nych ³awkach, a potem odrabiaj¹c lekcje i
przygotowuj¹c siê do sprawdzianów, po
zsmumowaniu jest d³u¿szy ni¿ czas, jaki spê-
dza doros³y cz³owiek w pracy. Znany wœród
internautów popularyzator nauki – Tomasz
Ro¿ek, w swym programie Nauka – to lubiê
(tytu³ odcinka: Ciemna strona szko³y) dzieli
siê z nami wa¿nym spostrze¿eniem. Otó¿
wybitne jednostki, naukowcy, zainteresowa-
ni takimi dziedzinami, jak np. astrofizyka,
genetyka, itp. znaleŸli Ÿród³o swoich pasji
nie w szkole, ale w ksi¹¿kach wykraczaj¹-
cych poza podstawê programow¹. Czêsto tak¹
ksi¹¿kê podarowa³ im ktoœ z rodziny albo
przypadkiem trafi³a w ich rêce. To ona sta³a
siê motorem napêdowym do zdobywania wie-
dzy w wybranym kierunku. Wniosek jest pro-
sty: dobry nauczyciel mo¿e zainteresowaæ
swoich uczniów dan¹ dziedzin¹, ale szko³a
to za ma³o, by podtrzymaæ to zainteresowa-
nie. Wiêkszoœæ ludzi po latach nie bêdzie
pamiêta³o kombinatoryki, czy wzorów spa-
lania t³uszczów i metanu. W naszych g³o-
wach zostaje to, co wzbudzi³o zainteresowa-
nie, zmieni³o nasze postrzeganie œwiata.
Mo¿e to byæ ksi¹¿ka, wyk³ad, program tele-
wizyjny. I tu nasuwa siê wa¿ne pytanie: kie-

dy uczniowie wracaj¹cy ze szko³y w godzi-
nach popo³udniowych, a póŸniej siedz¹cy
nad lekcjami do póŸna, maj¹ rozwijaæ swoje
zainteresowania? Kiedy maj¹ pog³êbiaæ wie-
dzê, której szko³a im nie da? Jeœli spêdz¹ czas
na czytaniu ksi¹¿ki, która ich interesuje, nie
zd¹¿¹ przygotowaæ siê do sprawdzianu. Na-
stêpuje stopniowe niszczenie ich kreatywno-
œci, która zostaje zamieniona na ograniczo-
ne schematyczne myœlenie. Mo¿na jednak
powiedzieæ, ¿e dzieci i doroœli niechêtnie siê-
gaj¹ po ksi¹¿ki, wol¹ patrzeæ w ekrany swo-
ich telefonów, czy telewizorów. Uwa¿am, ¿e
na to zjawisko równie¿ wp³yw mia³a szko³a.
Ju¿ od najm³odszych lat uczymy siê, ¿e czy-
tanie nie ma sensu, poniewa¿ z góry jest na-
rzucony wniosek, teza, a te¿ czêsto nie inte-
resuj¹ nas przedmioty rozwa¿añ w narzuco-
nych lekturach.

W po³owie tygodnia dzieci skar¿¹ siê na ból
pleców spowodowany ci¹g³ym siedzeniem i
dŸwiganiem ciê¿kich plecaków. Jak wytyka
doros³ym Tomasz Ro¿ek: „Tworzymy armiê
zmêczonych, smutnych robotów, a nie nowo-
czesnych, ciekawych œwiata ludzi przygotowa-
nych na przysz³oœæ”. Obserwujê moj¹ dziewiê-
cioletni¹ siostrê, uczennicê czwartej klasy
szko³y podstawowej, i widzê siebie sprzed lat.
Czy uœwiadamiaæ j¹, ¿e z czasem bêdzie jesz-
cze trudniej, a wymagania wobec niej wzrosn¹?
Mo¿e jednak dopisze jej szczêœcie i trafi na
wspania³ych ludzi - nauczycieli z powo³ania,
którzy wbrew systemowi sprawi¹, ¿e chêtnie
bêdzie przychodziæ do szko³y. Przecie¿ ja ta-
kich te¿ spotka³am podczas swojej edukacji. I
tacy nauczyciele powinni byæ godnie i wyso-
ko wynagradzani.

Na koniec pozwolê sobie na z³o¿enie ¿yczeñ
œwi¹tecznych kolegom i kole¿ankom z klasy
maturalnej. ¯yczê Wam wszystkim radosnych
Œwi¹t, podczas których nikt nie bêdzie Was
pyta³, jak Wam idzie w szkole. ¯yczê spoko-
ju, bo zbli¿aj¹ca siê matura bêdzie kosztowaæ
nas sporo nerwów. W przysz³ym roku pamiê-
tajmy, ¿e mamy prawo pope³niaæ b³êdy, po-
niewa¿ w ten sposób siê uczymy. Zadbajmy o
to, by zdaæ dobrze maturê, ale nie myœlmy, ¿e
to od niej zale¿y nasze ca³e ¿ycie.

Barbara Tytonik

W poszukiwaniu
straconego czasu

Felieton
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Szkolne Ko³o Wolontariatu (SKW) SP 10 w
Szczecinie dzia³a od roku 2017. Dba o rozwój
jego cz³onków,  nawi¹zuje  kontakt  i wspó³pra-
cê z instytucjami potrzebuj¹cymi wolontaryjne-
go wsparcia i anga¿uje siê w akcje pomocowe.
Cz³onkowie naszego ko³a maj¹ œwiadomoœæ tego,
¿e wolontariusze to osoby, które ochotniczo i
bez wynagrodzenia dzia³aj¹ na rzecz korzystaj¹-
cego (tj. organizacji pozarz¹dowych, stowarzy-
szeñ, towarzystw, instytucji publicznych), a do
wszystkiego co robi¹, wk³adaj¹ swoje serce, za-
anga¿owanie i liczne pomys³y.

Od ubieg³ego roku wspó³pracujemy z Polskim
Czerwonym Krzy¿em, a nasi wolontariusze wziêli
udzia³ w kwestach ulicznych.  W ubieg³ym roku
szkolnym w okresie przedœwi¹tecznym (marzec
2018r) jak i w tym roku  (listopad 2018r.) œrodki ze
zbiórek   przekazywane s¹  na paczki œwi¹teczne
dla samotnych i najbardziej potrzebuj¹cych z na-
szego miasta oraz na przygotowanie „Kolacji Wigi-
lijnej” dla 600 bezdomnych, starszych i samotnych.
W tym roku uda³o nam siê zebraæ 1700 z³. W grud-
niu br. przeprowadziliœmy w naszej szkole zbiórkê
czekolady , która znajdzie siê jako s³odki upomi-
nek w paczkach, którym podopieczni PCK zostan¹
obdarowani. Mamy nadziejê, ¿e anga¿uj¹c siê w
przedsiêwziêcia proponowane przez PCK , w tym
wyj¹tkowym okresie, ofiarujemy komuœ  cz¹stkê
siebie, obdarzaj¹c bliŸniego mi³oœci¹ i trosk¹.

Równie¿ od ubieg³ego roku  w³¹czamy siê w
zbiórki ¿ywnoœci w okresach oko³oœwi¹tecznych
prowadzone przez  Caritas pod has³em „Tak po-
magam”. W tym roku 7 i 8 grudnia  zebraliœmy
ok. 200 kg ¿ywnoœci.

Jako wolontariusze anga¿ujemy  siê te¿ w dzia³a-
nia na rzecz spo³ecznoœci lokalnej i wspó³pracujemy
z parafi¹ Bo¿ego Cia³a. Pomagamy w  sprzeda¿y œwiec
w ramach „Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom”, z
którego pozyskane œrodki  przeznaczone s¹ m.in. na
paczki ¿ywnoœciowe dla rodzin i osób samotnych ,
dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci, wpieranie dzia³alnoœci œwietlic Caritas oraz
program „Tornister pe³en uœmiechów”.

W tym roku przeprowadziliœmy   w niedzielê
2.12.18r. sprzeda¿ ciast i kawy w ramach kierma-
szu. Pozyskane  fundusze w kwocie 2365 z³ prze-
znaczone bêd¹  na pomoc dla seniorów i rodzin
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej.

Od grudnia tego roku podjêliœmy now¹ dzia³al-
noœæ ko³a, obejmuj¹c  opiek¹ osoby starsze i sa-
motne, które wraz z cz³onkami SKW odwiedzamy
w ich domach, pomagaj¹c  im,  czytaj¹c ksi¹¿ki i
spêdzaj¹c z nimi czas na wspólnych grach i roz-
mowach. Dziêki takiej dzia³alnoœci ko³a nasza
m³odzie¿ ma mo¿liwoœæ uwra¿liwiania  siê na po-
trzeby innych, nabywania doœwiadczeñ w nowych
dziedzinach oraz aktywnego spêdzania  swojego
wolnego czasu w sposób godny pochwa³y.

Liczba cz³onków SKW w naszej szkole stale
roœnie, a ka¿dy z nich sumiennie i rzetelnie spe³-
nia  zadania, do których zg³osi³ swoj¹  gotowoœæ,
jest lojalny i uczciwy wobec organizatorów i or-
ganizacji, z którymi wspó³pracujemy, a w spra-
wach prywatnych naszych podopiecznych zacho-
wuje nale¿n¹ dyskrecjê.

Z ka¿dego wolontariusza naszego szkolnego
ko³a jesteœmy bardzo zadowoleni, dumni i cie-
szymy siê wraz z nimi, ¿e mo¿emy pomagaæ tym
ludziom, o których inni zapomnieli.

 Edyta Gruszczyñska
– koordynator SKW, nauczyciel chemii

w Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie

Szko³a Podstawowa Nr 10

Pamiêtamy
i pomagamy

potrzebuj¹cym



28

W Szkole Podstawowej Nr 11 im. UNICEF-u w
Szczecinie, której dyrektorem jest pani Ma³go-
rzata Nermend, dzia³a Szkolne Ko³o Wolontaria-
tu (SKW) pod opiek¹ pani Julity Kaweckiej-Ty-
pek. Dzia³ania w wolontariacie prowadzi  rów-
nie¿ Samorz¹d Uczniowski pod opiek¹ pañ: Syl-
wii Grygorcewicz, Wioletty Œwietlik-Czupryñ-
skiej oraz Marty Szymañskiej.

Nasza szko³a chêtnie anga¿uje siê w ró¿ne ak-
cje charytatywne i kwesty spo³eczne na terenie
miasta Szczecin. Odgrywaj¹ one du¿¹ rolê – ucz¹
dzieci i m³odzie¿ wra¿liwoœci na potrzeby innych,
kszta³tuj¹  pozytywn¹ postawê wobec cierpi¹-
cych, potrzebuj¹cych ludzi i zwierz¹t.

Okres œwi¹teczny to szczególny czas, w któ-
rym bardziej ni¿ zwykle dostrzegamy potrzeby
innych ludzi i jeszcze chêtniej w³¹czamy siê w
ró¿nego rodzaju formy pomocy. Dotyczy to rów-
nie¿ SKW dzia³aj¹cego w naszej szkole. Ju¿ w
listopadzie prê¿nie dzia³aliœmy, o czym œwiad-
czy fakt, ¿e 24.11.br. zebraliœmy do puszki po-
nad 800 z³otych, które zosta³y przekazane na
rzecz najubo¿szych, potrzebuj¹cych. Nastêpnie,
tradycyjnie, wziêliœmy udzia³ w akcji Caritasu
„Tak, POMAGAM!”, polegaj¹cej na zbiórce ¿yw-
noœci d³ugoterminowej w sklepie SPO£EM przy
ul. Emilii Plater. Zawsze, dziêki hojnoœci ludzi,
udawa³o nam siê zape³niæ produktami wielkie
kosze. Teraz równie¿ mamy powód do zadowo-
lenia. W dniach 7.12. i 8.12.2018 zebraliœmy
ponad 300 kg ¿ywnoœci, która trafi przed œwiêta-
mi do najbardziej potrzebuj¹cych z Parafii Rzym-
skokatolickiej p.w. Bo¿ego Cia³a.

Braliœmy równie¿ czynny udzia³ w akcji PCK
„Godne Dzieciñstwo”, polegaj¹cej na zbiórce pie-
niêdzy do puszek na terenie sklepów TESCO (ul.
Milczañska 31F) i STOKROTKA ul. Niemcewi-
cza 26 oraz STOKROTKA ul. 1 Maja 1a. Zebra-
ne fundusze trafiaj¹ do osób najbiedniejszych,
samotnych i bezdomnych.

SKW zorganizowa³o tak¿e zbiórkê zabawek,
ubrañ, s³odyczy dla Placówki Wsparcia Dzien-
nego PCK „Weso³a Chatka”.  Kolejn¹ akcj¹
PCK, w któr¹ ochoczo w³¹czy³a siê m³odzie¿
SKW by³o „Pomaganie przez ubieranie”.  Cel
zosta³ osi¹gniêty. Zosta³a zebrana odzie¿ dla naj-
bardziej potrzebuj¹cych i bezdomnych. Na tym

jednak nie poprzestaliœmy. Wiedz¹c, ¿e wiele osób
czeka na wsparcie, w³¹czyliœmy siê równie¿ w
akcjê Caritasu. Zorganizowaliœmy zbiórkê odzie-
¿y zimowej, która zosta³a przekazana dla osób
potrzebuj¹cych w Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Œwiêtego Krzy¿a. Corocznie, w styczniu, SKW
wraz z wolontariuszami z innych szkó³ przygoto-
wuje i obs³uguje spotkanie wigilijne starszych
wolontariuszy Parafialnych Zespo³ów Caritas.

SKW bra³o równie¿ udzia³ w akcji organizowanej
przez POLITES, a nazwanej programem „Starszy
brat, starsza siostra”. Program ten skierowany jest
do dzieci ze szkó³ podstawowych znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej, a w szczególnoœci dzieci
z rodzin niepe³nych. Pomoc mo¿e okazywaæ im  do-
ros³y wolontariusz, czyli "starszy brat" lub "starsza
siostra", który zobowi¹zuje siê co najmniej przez
rok do opieki nad m³odszym od siebie dzieckiem,
wspiera je w nauce lub zwyczajnie spêdza z nim
wolny czas podnosz¹c jego samoocenê.

We wspó³pracy z Polsk¹ Akcj¹ Humanitarn¹, w
ramach Kampanii Niosê Pomoc, SKW zorgani-
zowa³o akcjê „Zróbmy Pokój”, polegaj¹c¹ na
zbiórce pieniêdzy, które przeznaczone s¹ na stwo-
rzenie biblioteki dla dzieci z Sudanu Po³udnio-
wego. Najpierw uczniowie naszej szko³y zostali
zapoznani w formie prezentacji multimedialnej z
sytuacj¹ rówieœników z Czarnego L¹du, a nastêp-
nie zosta³y zebrane fundusze. Nasi wolontariusze
aktywnie promowali akcjê. Na terenie szko³y zo-
sta³y rozwieszone samodzielnie wykonane plakaty
informacyjne.

Nasza szko³a, po kierunkiem pani Sylwii Gry-
gorcewicz, aktywnie i z wielkim zaanga¿owaniem
uczestniczy corocznie w akcji charytatywnej Po-
daruj Dzieciom Iskierkê Radoœci organizowanej
przez Zespó³ Szkó³ nr 5. W 2017 roku  w trakcie
Kolorowych i Pachn¹cych Dni wspieraliœmy m.
in.  Specjalistyczno-Opiekuñcz¹ Placówkê Wspar-
cia Dziennego Caritasu „Barnimki” przy Parafii
p.w. Najœwiêtszego Zbawiciela i Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci w Szczecinie. Pomoc jest prze-
kazywana do potrzebuj¹cych dzieci i rodzin na
terenie ca³ego województwa zachodniopomorskie-
go. Obecnie (03.12. - 14.12. br.) trwaj¹  w naszej
szkole Pachn¹ce i S³odkie Dni. Uczniowie  wraz
z rodzicami chêtnie bior¹ w nich udzia³.

Samorz¹d Uczniowski pamiêta tak¿e o pupilach.
W 2017 roku wirtualnie zaadoptowa³ psa Kubê.
Kuba jest podopiecznym ze Schroniska dla Bez-
domnych Zwierz¹t w Szczecinie, a nasi ucznio-
wie wrzucaj¹ do puszki pieni¹dze na jego utrzy-
manie. Wp³aty na schronisko dokonywane s¹ sys-
tematycznie. Ponadto, w ramach Tygodnia Zwie-
rz¹t obchodzonego w szkole, a koordynowane-
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go przez pani¹ Sylwiê Grygorcewicz, odbywa³y
siê konkursy, których tematem by³y zwierzêta na-
szych uczniów. Trwa³a zbiórka darów na rzecz
podopiecznych schroniska, a ostatniego dnia po-
pularne „malowanie twarzy” oraz „przebieranki”.

Nasza szko³a, w grudniu 2017 roku, bra³a udzia³
w akcji UNICEF „POMÓ¯ DZIECIOM Z SYRII
PRZETRWAÆ ZIMÊ”. Uczniowie wspólnie z ro-
dzicami szyli zimowe skrzaty. Podczas grudnio-
wych zebrañ odby³y siê licytacje wykonanych
krasnali, a uzyskan¹ kwotê przekazano na konto
UNICEF-u. Samorz¹d Uczniowski tak¿e podj¹³
dzia³ania w tym zakresie i zakupi³ Prezent bez
Pud³a dla potrzebuj¹cych dzieci z krajów rozwi-
jaj¹cych siê. Uczniowie wspólnymi si³ami prze-
analizowali, co jest najbardziej potrzebne dzie-
ciom z Syrii i zdecydowali o zakupie zestawu
szczepionek, koców oraz saszetek ORS. Pieni¹-
dze na ten szczytny cel zosta³y zebrane podczas
andrzejkowej Krainy Czarów.

Kolejn¹ inicjatyw¹, któr¹ wspiera³ Samorz¹d
Uczniowski w grudniu 2017 roku, by³a  sprzeda¿
CEGIE£KI FUNDACJI „POMÓ¯ I TY” na
rzecz osób niewidomych i niepe³nosprawnych. Ze-
brane fundusze zosta³y przeznaczone na pomoc
17-letniej Oliwii Kielusiak, która choruje na prze-
puklinê oponowo-rdzeniow¹ i niedow³ad koñ-
czyn dolnych.

Samorz¹d Uczniowski corocznie pamiêta i
wspiera Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy.
Szeregi wolontariuszy zasila wielu uczniów na-
szej szko³y. Na przekór szczypi¹cemu w nos mro-
zowi, dotkliwie atakuj¹cemu rêce, m³odzie¿ dziel-
nie kwestuje i wraca do sztabu z uœmiechem i
pe³nymi skarbonkami. Bierzemy tak¿e cyklicz-
nie udzia³ w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,
która organizowana jest przez Towarzystwo Nasz
Dom. Zbieraj¹c monety, pomagamy dzieciom
bêd¹cym w trudnej sytuacji rodzinnej.

Chêtnie równie¿ goœcimy u nas w szkole dzieci
i m³odzie¿ z innych placówek.  W styczniu, na
naszych Jase³kach, dziêki pani Beacie Kasper, byli
podopieczni Specjalnego Dziennego Oœrodka Te-
rapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i M³odzie-
¿y z Autyzmem. Wielk¹ satysfakcj¹ i radoœci¹ by³o
dla nas widzieæ uœmiech na twarzach goœci.

Nasza Szko³a, dziêki pani El¿biecie Krack, wspar³a
tak¿e akcjê MOTO-MIKO£AJKI 2017,  polega-
j¹c¹ na zbiórce s³odyczy dla osieroconych dzieci.

Nauczyciele „Jedenastki” nie tylko nadzoruj¹
dzia³ania uczniów, ale sami równie¿ nios¹ pomoc.
W grudniu ubieg³ego roku wykazali siê wielkim
sercem organizuj¹c zbiórkê ¿ywnoœci, œrodków czy-

stoœci oraz pieniêdzy dla nauczycielki/emerytki,
która znajduje siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Poza dzia³aniami na rzecz potrzebuj¹cych ludzi
i zwierz¹t, pragniemy rozbudziæ wra¿liwoœæ
uczniów na piêkno przyrody i kszta³towaæ od naj-
m³odszych lat odpowiedzialnoœæ za stan otocze-
nia, w którym ¿yjemy. Nasza szko³a, pod kierun-
kiem pani Marty Sinkiewicz,  drugi raz wziê³a
udzia³ w spo³ecznej akcji pod nazw¹ „Krokusowa
Rewolucja” organizowanej przez Radê Osiedla
Arkoñskie-Niemierzyn. Dostaliœmy cebulki kroku-
sów, które zasadziliœmy na naszych zielonych te-
renach przyszkolnych. Kontynuuj¹c akcjê „Kro-
kusowej Rewolucji” przyst¹piliœmy do konkursu
pt: „Chronimy szczeciñskie krokusy”. Uczniowie
mieli za zadanie napisaæ has³a, które bêd¹ propa-
gowaæ ochronê krokusów ju¿ zasadzonych, aby
ludzie po nich nie chodzili i ich nie deptali. Wy-
ró¿nione has³a zosta³y umieszczone na specjalnych
tabliczkach, które wbite w ziemiê maj¹ zachêcaæ
do ochrony tych piêknych kwiatów.

Cieszymy siê, ¿e z roku na rok zaanga¿owanie
uczniów naszej szko³y, ich rodziców i nauczy-
cieli w ró¿ne akcje charytatywne nabiera wiêk-
szego rozmachu. Charytatywnoœæ zmienia œwiat
na lepszy, kszta³tuje m³odych ludzi, rozwija w
nich empatiê, powoduje, ¿e staj¹ siê otwarci na
potrzeby innych.
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Jak dzisiaj uczyæ i wychowywaæ nasze dzie-
ci, aby w przysz³oœci wyros³y na m¹drych, wra¿-
liwych i odpowiedzialnych ludzi? Jak sprawiæ
by potrafi³y okazaæ serce i nieœæ pomoc isto-
tom s³abszym oraz potrzebuj¹cym? Jednym ze
sposobów mo¿e byæ w³¹czanie dzieci do akcji
charytatywnych.

Szko³a Podstawowa Nr 13 w Szczecinie od kil-
ku lat bierze udzia³ w akcjach charytatywnych.
Od najm³odszych lat staramy siê uwra¿liwiaæ
dzieci na pomoc innym. Uczymy naszych
uczniów dostrzegaæ, ¿e blisko nas s¹ osoby, b¹dŸ
zwierzêta, które potrzebuj¹ wsparcia, opieki,
pomocy czy zainteresowania. Czas Œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia sprzyja wszelkim zbiórkom. Co
roku organizujemy zbiórkê pod nazw¹ „Paczka
dla zwierzaczka”. To inicjatywa podjêta w celu
pomocy Fundacji Na Rzecz Zwierz¹t „Dzika
Ostoja”. Organizacja zajmuje siê pomoc¹ dzi-
kim zwierzêtom. Daje ona schronienie, pomoc i
kiedy tylko to mo¿liwe przywraca zwierzê natu-
rze. Zbiórka po¿ywienia to nasze wsparcie tak
wa¿nej i piêknej misji. Szczególnie wa¿na jest
tu edukacja dzieci. Treœci ekologiczne, spo³ecz-
ne oraz zagadnienia przyrodnicze s¹ bezcenn¹
lekcj¹ jak¹ dostaj¹ w zamian. Pomoc zwierzê-
tom uczy dzieci empatii, uwra¿liwia.

W tym roku nasza szko³a w³¹czy³a siê rów-
nie¿ w ogólnopolski projekt spo³eczny organi-
zowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego
g³ównym celem jest materialna i mentalna po-

moc rodzinom i osobom znajduj¹cym siê w trud-
nej sytuacji ¿yciowej. W nasz¹ zbiórkê zaanga-
¿owali siê uczniowie wszystkich klas oraz ich
rodzice. Uda³o nam na poziomie szko³y osi¹-
gn¹æ wszystkie, cele które za³o¿yliœmy. Rodzi-
na zosta³a obdarowana wszystkimi potrzebnymi
dobrami, a nawet wiêcej. Do³o¿yliœmy swoj¹
cegie³kê do spe³nienia ich marzeñ.

Bardzo wa¿nym, dla nas nauczycieli, zagad-
nieniem jest uczenie szacunku i tolerancji. Mo-
¿emy to robiæ organizuj¹c pomoc dla wycho-
wanków placówki zajmuj¹cej siê opiek¹ i wy-
chowaniem dzieci, które tam przebywaj¹. Jest to
trudny temat, szczególnie je¿eli takie dzieci s¹
wœród nas. To w³aœnie te dzia³ania przemyœlane
i nakierowane s¹ szczególn¹ lekcj¹ pokory, wy-
czucia i wstêpem do nauki dobroci.

Staramy siê wspomagaæ placówkê pod has³em
„Paczka dla uczniaczka”. W ubieg³ym roku od-
by³a siê zbiórka przyborów szkolnych i ró¿nych
materia³ów plastycznych oraz gier edukacyjnych.
Materia³y te mia³y wspomóc wychowawców w
organizacji zajêæ i umo¿liwiæ rozwijanie zainte-
resowañ, szczególnie artystycznych dzieci.

W tym roku rusza zbiórka pod has³em „Pacz-
ka dla dzieciaczka” podczas której zbieramy ar-
tyku³y chemiczne, czyli rzeczy potrzebne w co-
dziennej egzystencji.

Do Œwi¹t zosta³o niewiele dni
a my otwieramy nasze serca na
jeszcze wiêcej pomocy i nie
chcemy przestawaæ, gdy czas
œwi¹teczny minie. Dobro powra-
ca, ale nie to jest najwa¿niejsze.
Najwa¿niejsze jest, ¿e nasi
uczniowie i rodzice pomagaj¹ z
potrzeby serca, zawsze bezinte-
resownie i z zaanga¿owaniem,
ka¿dy w miarê swoich mo¿liwo-
œci.

Aleksandra Wróblewska
Anna Brzozowska

– nauczycielki w Szkole
Podstawowej Nr 13

Szko³a Podstawowa Nr 13

Pomoc
mierzona sercem
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Szko³a postawowa Nr 37 w Szczecinie w kwe-
stii wolontariatu ³¹czy ze sob¹ dzia³ania, które,
w³¹czone w strukturê SP 37,  Gimnazjum Nr 7 im.
Sybiraków organizowa³o od zawsze z pomys³a-
mi, które  chêtnie przejêliœmy od pierwotnej SP
37 przy ul. Rydla. Nasi gimnazjaliœci, którzy
mo¿na by rzec pomaganie maj¹ ju¿ we krwi, swo-
im zaanga¿owaniem i optymizmem zarazili
uczniów klas 7 i 8 szko³y podstawowej. Pomaga-
my ludziom w wieku od 0 do 100 lat !. Nie zapo-
minamy ta¿e o tym, ¿eby pomagaæ naturze, która
bez naszej pomocy jest s³aba i bezbronna.

We wrzeœniu ka¿ego roku w³¹czamy siê w ak-
cjê „Jesienne Porz¹dki w Kniei Bukowej” Ze
œmieci sprz¹tamy Jezioro Szmaragdowe. Obcowa-
nie  z natur¹ jest œwietn¹ lekcj¹ biologii, jak te¿
przyczynia siê do wzrostu œwiadomoœci ekologicz-
nej wœród dzieci i m³dzie¿y.

Od lat spó³pracujemy z hospicjum œw. Jana
Ewangelisty w Szczecinie bior¹c udzia³ w cylicz-
nej akcji „Pola Nadziei”. W paŸdzierniku na te-
renie hospicjum sadzimy cebulki ¿onkili, aby w
kwietniu podczas kwesty ulicznej rozdawaæ je
daroczyñcom. ¯onkil jest symbolem wiary i na-
dziei. Fundusze zebrane przez wolontariuszy ho-
spicjum przeznacza na leczenie chorych na raka.

PaŸdziernik przeznaczamy dla akcji oganizowa-
nej przez Kurier Szczeciñski zatytu³owanej „Godzi-
na dla Szczecina”. Celem owego przedsiêwziêcia
jest zrobienie czegoœ pozytynego dla mieszkañców
miasta , osiedla, szko³y. Bior¹c udzia³ w tej akcji
rozdawaliœmy ju¿ laurki z argumentami  – „Dlacze-
go warto pomagaæ innym?”, mieszkañców Osiedla
Majwego obdarowywaliœmy balonami z „Pozytywn¹
myœl¹”, czy przeprowadzaliœmy ankietê : „Za co
lubisz swoje misto i swoje osiedle?”.

Jesieñ to tak¿e czas zadumy i chêci niesienia
pomocy. Temperatura na zewn¹trz spada, wiêc my-
œlimy jak ogrzaæ tych najbardziej potrzebuj¹cych
dos³ownie i w przenoœni. Zbieramy odzie¿ dla lu-
dzi bezdomnych, którzy korzystaj¹ z prysznicy przy
PCK Oddzia³ Szczecin. Mi³o jest przecie¿ po k¹-
pieli za³o¿yæ czyste, pachn¹ce ubrania. Z PCK spó³-
pracjemy nie tylko jesien¹ ale przez ca³y rok. Dla
Placóki Wsparcia dziennego „Weso³a Chatka”

dzia³aj¹cej z ramieia PCK zbieramy odzie¿ dla
dzieci, zabawki, przybory papiernicze, jak równe¿
uczestniczymy w cylkicznych kwestach ulicznych,
organzowanych w³aœnie przez PCK.

1 listopada nasi niez³omni wolontariusze uczest-
nicz¹ w kweœcie na terenie Cmentarza Centralnego,
zbieraj¹c fundusze na dzia³alnoœæ statutow¹ Zachod-
niopomoskiego Hospicjum dla Dzieci i Doros³ych.

Jako szko³a równie¿ próbujemy pozyskiaæ œrod-
ki pieniê¿ne na cele charytatywne. Z okazji 100
rocznicy odzyskania przez Polskê Niepodleg³o-
œci, zorganizowaliœmy akcjê „Moja S³odka Nie-
podleg³a”. Sprzedawaliœmy podczas listopadowe-
go zebrania z rodzicami s³odkoœci, które by³y
wspólnym, rodzinnym, bia³o-czerwonym dzie³em
dzieci i ich rodzin. By³o patriotycznie, rodzinnie i
charytatywnie. Z okazji Miko³ajek równie¿ zorga-
nizowaliœmy S³odkie Miko³ajki, sprzedawaliœmy
6 grudnia s³odkie pysznoœci naszym uczniom. A
jak przy pien¹¿kach jesteœmy, to wspomnieæ nale-
¿y o Górze Grosza, która jest z nami od niepamiêt-
nych ju¿ czasów.

Przed nami cykliczne wydarzenie naszej szko-
³y przy ul. Zofii Na³kowskiej czyli Kiermasz Bo-
¿onarodzeniowy dla rodziców. Sprzedajemy na
nim ozdoby choinkowe, kartki œwi¹teczne i oczy-
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wiœcie wyroby cukiernicze naszych uczniów i ich
rodziców. Cel jak zwsze charytatywny.

Grudzieñ to zdecydownie ró¿nego rodzaju paczki.
„Pachn¹ce dni”, „Paczuszka dla maluszka”, paczki
bo¿onarodzeniowe dla potrzebuj¹ych uczniów naszej
szko³y, czy udzia³  w akcji „Szlachetna Paczka”.

W grudniu nie zapomiamy o tych, którzy nie-
s³usznie skazani odsiaduj¹ wyroki w wiêzieniach
i nie maj¹ szans na spêdzenie œwi¹t z najbi¿symi,
dlatego wysy³amy dziesi¹tki listów w ramach
„Amnesty Intrnational”.

Rok szkolny 2018/2019 to dla naszej szko³y rok
niezwykle szczególny. Jest to ostatni rok funkcjo-
nowania Gimnazjum Nr 7. Chcemy ten rok prze¿yæ
bardzo intensywnie z naszym ukochanym Patronem,
Sybrakami. Dla nich to w³aœnie nazwaliœmy dzia³a-
nia w naszej szkole „Przykazaniem Pamiêci”. Chce-
my pokazaæ tym starszym i czêsto ju¿ schorowa-
nym ludziom, ¿e likwidacja gimnazjum to nie jest
koniec mi³oœci i szacunku do nich, tych wspania-
³ych, nam zas³u¿onych. Dla nich mamy czas na roz-
mowê, wspólne spotkania, dla nich przygotowuje-
my przedstawienia, z nimi dekorujemy piernki œwi¹-
teczne i œpiewamy kolêdy, to dla nich wyœlemy kart-
ki Walentynkowe i wrêczymy Zaj¹ca Wielkanoc-
nego. Dzia³añ zwi¹zanych z „Przykazaniem Pamiê-
ci” jest wiele, anga¿uj¹ ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹,
pokazuj¹ bezinteresown¹ pomoc i chêæ obcowania
z ludŸmi. A czy to w³aœnie nie jest idea wolontaria-
tu? Robimy coœ dla kogoœ, staj¹c siê lepszymi.

 Agata Karpowicz
– SP 37 i Gim Nr 7 w Szczecinie

Pomagaæ innym to szlachetny gest, tym bardziej
jeœli ta pomoc jest kontynuowana od wielu lat. Tak
te¿ w tym roku dzieci z klasy II c ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 51 i Oddzia³ów Przedszkolnych przy ul
Miko³ajczyka zebra³y s³odycze, œrodki czystoœci, za-
bawki, odzie¿. Rzeczy zosta³y przekazane dzieciom
z „Domu pod platanami” w Szczecinie przy ul. Bro-
niewskiego 16. Braliœmy równie¿ w akcji „Miœ Ra-
townik” aby wspomóc s³u¿by ratownicze (ratowni-
ków medycznych, policjantów, stra¿aków i innych
we wspieraniu dzieci poszkodowanych w sytuacjach
traumatycznych. Zebraliœmy i przekazaliœmy 170 plu-
szaków do WSH i TWP w Szczecinie przy ul. Monte
Cassino 15. Wspó³pracujemy równie¿ z Domem
Opieki Spo³ecznej przy ul. Broniewskiego organi-
zuj¹c pensjonariuszom okolicznoœciowe programy
artystyczne w wykonaniu dzieci.

Beata Adler-Zaród
Izabela Kaczmarczyk

Szko³a Podstawowa Nr 51

Szlachetny gest
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Has³em Szkolnego Ko³a Wolontariatu Szko³y Pod-
stawowej nr 53 (wczeœniej Gimnazjum Nr 10) jest
po³¹czeniem dwóch jak¿e piêknych i m¹drych myœli
Dantego Alighieri i œw. Katarzyny ze Sienny:

„Nadzieja przychodzi do cz³owieka wraz z dru-
gim cz³owiekiem” oraz „Natychmiast to najlep-
szy czas na czynienie dobra”.

Szkolne Ko³o Wolontariatu dzia³a od 2009.
Na pocz¹tku nale¿a³o do niego 30 uczniów,
obecnie jest to a¿ 150 osób. Przez te wszystkie
lata wolontariat podejmowa³ wiele dzia³añ i na-
wi¹za³ wspó³pracê z licznymi organizacjami cha-
rytatywnymi, daj¹c uczniom mo¿liwoœæ rozwo-
ju oraz wybrania takiej formy wolontariatu, któ-
ra bêdzie dla nich odpowiednia i bêdzie dawa³a
najwiêksz¹ satysfakcjê. Opracowaliœmy cele, któ-
re bêd¹ nam przyœwieca³y w pracy. S¹ to np.:
rozwijanie wœród uczniów postaw otwartoœci na
potrzeby szkolnego i lokalnego œrodowiska,
wspieranie inicjatyw m³odzie¿owych i dzia³añ
edukacyjnych, rozwijanie pasji i zainteresowañ
m³odzie¿y, nauka samorz¹dnoœci, realizacja lo-
kalnych projektów, uwra¿liwienie na cierpienie,
samotnoœæ i potrzeby innych, wzbogacanie tra-
dycji szko³y zgodnie z za³o¿eniami programu
wychowawczego. Realizuj¹c te cele, Szkolne
Ko³o Wolontariatu nawi¹za³o wspó³pracê z ta-
kimi organizacjami jak:

1. Hospicjum Œw. Jana Ewangelisty w Szczecinie,
2. Specjalistyczno-Opiekuñcz¹ Placówk¹

Wsparcia Dziennego Caritas przy parafii pw. Œw.
Rodziny,

Natychmiast
czyniê dobro

Szko³a Podstawowa Nr 53 3. Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Chorych
Na Bia³aczkê i Inne Choroby Nowotworowe,

4. Towarzystwem Opieki nad Zwierzêtami w
Szczecinie,

5. Domem Pomocy Spo³ecznej „DOM KOM-
BATANTA” im. gen. Mieczys³awa Boruty-Spie-
chowicza,

6. Fundacj¹ Bankow¹ im Leopolda Kronberga
7. Fundacj¹ Lotto.
Do naszych cyklicznych akcji nale¿¹:
1. Uczêszczanie na Cmentarz Centralny w

Szczecinie, gdzie opiekujemy siê opuszczonymi
grobami dzieci oraz grobami kombatantów, co
uczy wolontariuszy szacunku do historii, pamiê-
ci o zmar³ych i poszanowania tradycji.

2. Zbieramy plastikowe nakrêtki. Zysk ze zbiór-
ki przeznaczony jest na Adriana, który w 2000
roku uleg³ wypadkowi i jest sparali¿owany.

3. Wolontariusze uczêszczaj¹ do Œwietlicy Œro-
dowiskowej Caritas. Ich zadaniem jest pomoc w
nauce oraz zabawie z podopiecznymi œwietlicy.
Wolontariat ten uczy dzieci systematycznoœci,
wra¿liwoœci i odpowiedzialnoœci. Daje tak¿e
ogromn¹ dawkê wzruszeñ i radoœci.

4. W listopadzie przeprowadzamy akcjê „Góra
miedziaków”, by zebraæ fundusze na pomoc Spe-
cjalistyczno-Opiekuñczej Placówce Wsparcia
Dziennego Caritas przy parafii pw. Œw. Rodziny

5. Bierzemy udzia³ w akcji organizowanej przez
TOZ „Paczka dla Zwierzaczka”. Zbieraliœmy kar-
mê dla zwierz¹t, koce, ¿wirek itp.

6. W listopadzie przeprowadzamy zbiórkê ubrañ
zimowych (kurtki, buty, czapki, szaliki) dla podopiecz-
nych Specjalistyczno-Opiekuñczej Placówki Wspar-
cia Dziennego Caritas przy parafii pw. Œw. Rodziny,

7. Pomagamy zorganizowaæ wigiliê w Specjali-
styczno-Opiekuñczej Placówce Wsparcia Dzien-
nego Caritas przy parafii pw. Œw. Rodziny

8. Bierzemy udzia³ w kiermaszach ciast przy-
gotowanych przez Specja-
listyczno-Opiekuñcz¹ Pla-
cówkê Wsparcia Dzienne-
go Caritas przy parafii pw.
Œw. Rodziny, których ce-
lem jest zebranie œrodków
finansowych na zorganizo-
wanie wyjazdu wakacyjne-
go dla podopiecznych pla-
cówki.

9. Bierzemy udzia³ w
ogólnopolskiej przedœwi¹-
tecznej zbiórce ¿ywnoœci
„TAK, POMAGAM!” or-
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ganizowanej przez Caritas. Zebrana ¿ywnoœæ prze-
kazywana jest bardzo ubogim rodzinom.

10. W trakcie ferii wolontariuszki uczêszczaj¹
do Specjalistyczno-Opiekuñczej Placówki Wspar-
cia Dziennego Caritas przy parafii pw. Œw. Ro-
dziny gdzie prowadz¹ zajêcia plastyczne dla jej
podopiecznych.

Do akcji, które s¹ odzewem na okazjonalnie
zg³oszon¹ potrzebê, nale¿¹ np.:

1. Udzia³ w Festiwalu Czytania „Odkrywcy
wyobraŸni” organizowanego przez Ksi¹¿nicê Po-
morska, gdzie zadaniem wolontariuszy by³a opie-
ka nad zaproszonymi goœæmi. Tym razem brali-
œmy udzia³ w wydarzeniu kulturalnym.

2. Co roku organizujemy akcje na rzecz Stowa-
rzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Bia³acz-
kê i Inne Choroby Nowotworowe. W tym roku w
listopadzie przeprowadziliœmy w szkole zbiórkê
hipoalergicznych œrodków czystoœci i pampersów
dla podopiecznych Stowarzyszenia

3. Wraz z klas¹ maj¹c¹ dy¿ur zorganizowaliœmy
kiermasz ciast na rzecz Andrzeja Latosa, podopiecz-
nego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych
na Bia³aczkê i Inne Choroby Nowotworowe. Ch³o-
piec otrzyma³ 1100 z³. Ch³opiec by³ pacjentem
oddzia³u onkologicznego i potrzebuje pieniêdzy
na dalsze leczenie. Rodzina ta co roku przed œwiê-
tami otrzymuje od nas wsparcie finansowe.

4. Przeprowadziliœmy zbiórkê ¿ywnoœci dla wie-
lodzietnej, bardzo biednej rodziny (samotny oj-
ciec z czworgiem dzieci). Dziêki determinacji
naszych wolontariuszy rodzina otrzyma³a zapas
¿ywnoœci na 2 miesi¹ce.

5. Zorganizowaliœmy kiermasze ciast oraz ozdób
œwi¹tecznych wykonanych w³asnorêcznie przez
uczniów dla rodziców. Zebrane œrodki przezna-
czyliœmy na potrzeby ucznia naszej szko³y, który
zachorowa³ na nowotwór (ch³oniaka). By³a to
akcja która zjednoczy³a ca³¹ szko³ê

6. Zorganizowaliœmy aukcje i licytacje dla spo-
³ecznoœci uczniowskiej (rodzice,
dzieci, nauczyciele) której celem
by³o zebranie œrodków finanso-
wych na zorganizowanie wyjaz-
du wakacyjnego dla dziecka cho-
rego na nowotwór – podopiecz-
nego Stowarzyszenia Rodziców
Dzieci Chorych Na Bia³aczkê i
Inne Choroby Nowotworowe.

7. Ogromne zaanga¿owanie i
pó³roczna praca uczniów (zbie-
raliœmy autografy i przedmioty
pami¹tkowe od znanych sportow-
ców, p³yty z autografami od po-
pularnych muzyków, rêkodzie³o
uczniów itp.) pozwoli³y nam sfi-
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nansowaæ dwutygodniowy pobyt nad morze pó³-
tora rocznemu ch³opcu i jego rodzicom.

8. W ramach projektu studenckiego Fundacji
Bankowej im. Kronberga zorganizowaliœmy dzieñ
dziecka dla dzieci z Specjalistyczno-Opiekuñczej
Placówki Wsparcia Dziennego Caritas przy parafii
pw. Œw. Rodziny. Przygotowaliœmy liczne atrakcje
i poczêstunek, dzieci trzyma³y od nas prezenty.

9. Wspó³pracuj¹c z Fundacj¹ Lotto zorganizo-
waliœmy przedstawienie „Porwanie Miko³aja” i
warsztaty dla dzieci z Przedszkola Publicznego
nr 3 Pentliczek. By³o to przedstawienie promuj¹-
ce zdrowy tryb ¿ycia i namawiaj¹ce dzieci do
aktywnoœci fizycznej. Wymieniliœmy te¿ progi
antypoœlizgowe na schodach przedszkola.

Czy warto jest organizowaæ w szkole wolonta-
riat? Niech odpowiedzi¹ na to pytanie bêd¹ wy-
powiedzi naszych by³ych i obecnych uczniów:

Iga Van den Moeren (absolwentka, obecnie wo-
lontariuszka w oœrodku dla dzieci z autyzmem):
„Wolontariat zmieni³ moje ¿ycie i wniós³ w nie bar-
dzo du¿o. Po ka¿dym dniu spêdzonym w œwietlicy
czu³am siê spe³niona i szczêœliwa ,¿e mog³am po-
móc. Dlatego jestem bardzo wdziêczna ,¿e jest w
gimnazjum 10 taka osoba jak Pani Wo³oszuk która
jest pe³na wiary i mocy w to co robi:))) Dziêkujê”.

Matylda Ferkowska (obecna przewodnicz¹ca
SKW): „Dziêki wolontariatowi nauczy³am siê, ¿e
ka¿dy z nas jest inny i ka¿dy z nas potrzebuje cza-
sem pomocy. W³aœnie ta pomoc wobec drugiego
sta³a siê jedn¹ z cenniejszych rzeczy w moim ¿yciu.
Nauczy³am siê pracy z innymi co kiedyœ sprawia³o
mi ogromne problemy. Da³ mi przede wszystkim
determinacjê do dzia³ania i chêæ pomocy, a ra-
doœæ drugiej osoby sta³a siê moj¹ radoœci¹”.

Amelka Ashuryk ( uczennica ): „Dziêki wolon-
tariatowi zaczê³am bardziej szanowaæ to, co mam.
Praca w wolontariacie pokaza³a mi tak¿e, jakie
zycie potrafi byæ ciê¿kie i nie mo¿na oceniaæ ludzi
z góry. Teraz, gdy zobaczê osobê bezdomn¹ nie
bêdê siê œmia³a, ale spróbujê sobie wyobraziæ co
ta osoba musia³a przechodziæ i postaram siê jakoœ
pomóc. Dziêki wolontariatowi jestem bardziej wra¿-
liwa na ludzkie cierpienie i staram siê pomagaæ
ludziom jak mogê, aby ich ¿ycie nabra³o kolorów,
bo ka¿dy dobry cz³owiek na to zas³uguje”.

Amelia Alicja (uczennica): „Dziêki wolontaria-
towi pierwszy raz w ¿yciu poczu³am, ¿e nawet naj-
mniejsze gesty mog¹ uszczêœliwiæ potrzebuj¹cych.
Pozna³am tam ludzi z poœwiêceniem, którzy robi¹
wszystko, aby daæ szczêœcie ludziom, którym poma-
gaj¹. Wolontariat pokaza³ mi, ¿e czynienie dobra
to cudowna sprawa, od której a¿ serce siê raduje
na myœl, ¿e ktoœ otrzyma od nas promyk nadziei.

Akcje, wyjœcia, zbiórki, to wszystko pokaza³o mi, ¿e
ciê¿k¹ prac¹ i determinacj¹ mo¿na przenosiæ góry.
Sta³am siê te¿ bardziej wra¿liwa na krzywdê ludzk¹.
Uczestniczenie w akcjach wolontariatu da³o mi to
wszystko i sprawi³o, ¿e stajê siê powoli lepsz¹ czê-
œci¹ samej siebie, za co bardzo dziêkujê”.
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W naszym przedszkolu od 16 lat organizowane s¹
akcje charytatywne pod has³em „Przedszkolaki dbaj¹
o zwierzaki”. Organizatork¹ od wielu lat jest nauczy-
cielka mgr Iwona Wysocka, która nawi¹za³a wspó³-
pracê ze schroniskami dla zwierz¹t w Szczecinie,
Dobrej Szczeciñskiej , a tak¿e z Towarzystwem Opieki
Nad Zwierzêtami. Celem akcji jest ukazanie dzie-
ciom sposobów niesienia pomocy s³abszym, wyra-
bianie postawy humanitarnej wobec zwierz¹t, zbiór-
ka pokarmów i rzeczy potrzebnych psom i kotom. W
trakcie trwania zbiórki w przedszkolu organizowane
s¹ zajêcia edukacyjne dla dzieci o ¿yciu zwierz¹t
domowych , ich potrzebach i wp³ywie na ¿ycie cz³o-
wieka. Dwa razy odwiedzi³a nas wraz z psem wolon-
tariuszka z TOZ , która omawia³a sposoby dbania o
psa oraz obowi¹zki cz³owieka wobec swojego pupi-
la. Grupy wraz z nauczycielkami jeŸdzi³y do schro-
nisk, by osobiœcie przekazaæ zebrane dary oraz od-
wiedziæ przebywaj¹ce tam zwierzêta.

Przedszkole Publiczne Nr 44

Akcje Charytatywne

W 2015 roku nauczycielka mgr Katarzyna Ma-
cikowska zorganizowa³a akcjê pod has³em „Tê-
czowy domek”. Celem akcji by³o zbieranie z po-
moc¹ aktywnego udzia³u rodziców i dzieci z
przedszkola zabawek, ksi¹¿ek oraz wszelkich
pomocy plastycznych dla podopiecznych placów-
ki opiekuñczo - wychowawczej.

Kolejn¹ akcj¹ organizowan¹ przez Pani¹ Katarzynê
by³a akcja pod has³em „Wczoraj, jutro, dziœ po-
trzebny jest pluszowy miœ”. Akcja dotyczy³a zbiór-

ki pluszowych misiów dla pacjentów z kliniki he-
matologii i onkologii dzieciêcej w Szczecinie.

W listopadzie br nauczycielka mgr Kamila Gniot
zachêci³a rodziców i dzieci z naszego przedszko-
la do w³¹czenia siê do akcji „Miœ Ratownik”.

Celem akcji, by³o zebranie pluszowych masko-
tek. Przeznaczone s¹ one dla najm³odszych uczest-
ników wypadków interwencji domowych i zdarzeñ,
w których niezbêdna bêdzie ingerencja s³u¿b ra-
towniczych i pomoc psychologiczna. Pluszowe
maskotki trafi¹ do jednostek Policji na terenie mia-
sta oraz podmiotów wspó³pracuj¹cych z Policj¹.
Maskotki bêd¹ wrêczane od wigilii Bo¿ego Naro-
dzenia w trakcie przeprowadzanych interwencji za-
równo przez Policjê, Stra¿ Miejsk¹, Stra¿ Po¿arn¹
jak i Pogotowie Ratunkowe. Zbiórka Maskotek za-
koñczy³a siê w naszym przedszkolu 23.11.20118r.
W tym dniu do naszego przedszkola zawita³ patrol
Policji z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odr¹.
Celem wizyty by³ odbiór zgromadzonych plusza-
ków, których zadaniem jest pomóc najm³odszym w
trudnych chwilach po zdarzeniach drogowych. Sym-
patyczni Policjanci wrêczyli dyplom z podziêko-
waniem, a dla ka¿dego przedszkolaka odznakê
„Przyjaciel Misia Ratownika”.

Kolejn¹ akcj¹, któt¹ zorganizowa³a nauczyciel-
ka mgr Kamila Gniot by³a akcja „Przyjaciel
(Nie)Potrzebnej Ksi¹¿ki”. Celem by³a zbiórka
ksi¹¿ek przeczytanych, niepotrzebnych oraz ta-
kich, którymi z jakichœ wzglêdów chcieli siê po-
dzieliæ z innymi osobami, np. wp³ynê³y pozytyw-
nie na rozwój osobisty, zawodowy, zmieni³y po-
strzeganie œwiata… W ksi¹¿ce mo¿na by³o pozo-
stawiæ kartkê z opisem motywu jej podarowania.
Zebrany ksiêgozbiór zosta³ przes³any do redakcji
miesiêcznika Bli¿ej Przedszkola, a stamt¹d prze-
kazany innym potrzebuj¹cym osobom.

Efektem podjêtych dzia³añ charytatywnych w
naszym przedszkolu jest skuteczna wspó³praca z
instytucjami œrodowiska lokalnego. Wysoka œwia-
domoœæ i du¿a wiedza naszych przedszkolaków
o formach i sposobach niesienia pomocy s³ab-
szym i bezbronnym oraz satysfakcja z dobrze
wykonanej pracy.

Iwona Wysocka
Kamila Gniot
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Grudzieñ, to jeden z najpiêkniejszych mie-
siêcy. W powietrzu czuæ ju¿ magiê œwi¹t. Na
myœl przychodz¹ piêkne wspomnienia z dzie-
ciñstwa. To czas, który  kojarzy siê ze szczê-
œciem, radoœci¹ i ciep³em rodzinnego domu.

W takich momentach nie powinniœmy zapo-
minaæ o drugim cz³owieku, w tym o ludziach
bezdomnych, samotnych a szczególnie o cho-
rych, lub osieroconych dzieciach. Pragn¹c umi-
liæ ten czas najmniejszym istotkom, nasze 
Przedszkole Publiczne Nr 53 „Pêdzelek”, po-
stanowi³o do³o¿yæ swoj¹ cegie³kê ...od czterech
lat w³¹cza siê do akcji  „Motomiko³aje”.

Stowarzyszenie „Motocykliœci dla Dzieci”, od
kilku lat aktywnie dzia³a w naszym mieœcie, zbie-
raj¹c dary, organizuj¹c  zbiórkê funduszy, oraz
s³odyczy dla najbardziej potrzebuj¹cych. Aby
ociepliæ wizerunek motocyklisty, wspó³pracuj¹ z
ró¿nymi œrodowiskami, w tym przedszkolami i
szko³ami podstawowymi z naszego regionu.    

Intensywnie  udzielaj¹ i integruj¹ siê pod-
czas festynów, które organizowane s¹ przez za-
przyjaŸnione placówki oœwiatowe. Podczas
tych imprez – fani dwóch kó³ek, swoj¹ obec-
noœci¹ uatrakcyjniaj¹ wspóln¹ zabawê.

Ka¿dego roku w grudniu odbywa siê Parada
Miko³ajów na Motorach.

 2.12.2018 r. motocykliœci przemierzaj¹c ca³e
miasto- dotarli do szpitala w Szczecin Zdroje, w
celu dowiezienia prezentów dla chorych dzieci.

Cz³onkowie stowarzyszenia przebrani w stro-
je miko³ajowe odwiedzaj¹ szpitale, domy po-
mocy, œwietlice œrodowiskowe, oraz hospicja,
by choæ na chwilê wywo³aæ radoœæ na ma³ych i
tych wiêkszych buziach.

Nasza placówka w³¹cza siê do akcji zbiórki s³o-
dyczy, która rozpoczyna ju¿ pod koniec paŸdzier-
nika. To przedsiêwziêcie poprzedzaj¹ zajêcia, po-
gadanki o tematyce œciœle zwi¹zanej z niesieniem
pomocy drugiej osobie.

Ju¿ od najm³odszych lat dzieci s¹ uwra¿li-
wiane i uœwiadamiane o koniecznoœci niesie-
nia pomocy najbardziej potrzebuj¹cym.

Dzieci wraz ze swoimi rodzicami, oraz wszy-
scy pracownicy naszego przedszkola  bardzo
chêtnie w³¹czaj¹ siê do tej wa¿nej akcji. Prze-
jawiaj¹ przy tym wysoki stopieñ empatii.

Zorganizowany zosta³ równie¿ konkurs „Któ-
ra grupa zbierze najwiêksz¹ liczbê s³odyczy –

Przedszkole Publiczne Nr 53

Motomiko³aje
t¹ odwiedzi Motomiko³aj”. Wszystkie grupy sta-
nê³y na wysokoœci zadania, wiêc ten zacny goœæ
trafi³ do wszystkich  dzieci w dniu 6.12.2018 r. 
Dzieci w tym dniu zaœpiewa³y piosenki , zarecy-
towa³y wierszyki. Wraz z Miko³ajem i Elfem,
odby³a siê wspólna, weso³a zabawa w podziêko-
waniu za podarowane upominki.

11.12.2018 r. Stowarzyszenie wyruszy³a do Specjal-
nego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie.

15.12.2018 r. przemierzaj¹c nasze miasto, dotr³a
do SM Kolejarz, gdzie oczekiwa³y dzieci z wiêk-
szoœci szczeciñskich, œrodowiskowych œwietlic TPD.

Dziêkujemy Stowarzyszeniu „Motocykliœci dla
Dzieci” za ich misjê, za okazywanie serca, do-
broæ i bezinteresownoœæ.

Nasza wspó³praca bêdzie trwaæ nadal.....
Autorzy i realizacja projektu:

 Anna Dudziñska, Izabela Orlon,
Sylwia Latos, Katarzyna Bartczak
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ŒWI¥TECZNY
RELAKS

Z KSI¥¯K¥

Genialny artysta
powinien byæ bez-
kompromisowy.
¯adnych cha³tur,
¿adnych przebo-
jów pod publicz-
kê, ¿adnych reci-
tali na festynach
stra¿ackich. Brzmi
odwa¿nie, tyle ¿e
¿ycie nieco boha-
terstwo kompliku-
je, bo w ¿yciu,
zw³aszcza tym artystycznym, trzeba przede
wszystkim istnieæ. Sam talent, nawet najwiêk-
szy, nie podo³a. Trzeba mieæ szczêœcie. I o tym
jest ksi¹¿ka „Wodecki. Tak mi wysz³o” Kami-
la Ba³uka i Wac³awa Krupiñskiego – o Zbi-
gniewie Wodeckim, genialnym artyœcie, wybit-
nym talencie muzycznym, do którego szczêœcie
w karierze przysz³o byæ mo¿e za póŸno.

Za to na pewno wczeœnie w ¿yciu Wodec-
kiego pojawi³ siê przypadek, wierny towarzysz
szczêœcia. Przypadkowe spotkanie z re¿yserem
Andrzejem Wasylewskim, twórc¹ pierwszego
polskiego talent show „Wieczór bez gwiazdy”,
zaowocowa³o debiutem Wodeckiego w tele-
wizji. Przypadkowo spotka³ na papierosie
przed szko³¹ muzyczn¹ Marka Grechutê, szu-
kaj¹cego muzyka do swojego kabaretu. Przy-
padkowo pozna³ Ewê Demarczyk, która wpa-
d³a na koncert Grechuty, zachwyci³a siê Wo-
deckim i zwabi³a go do swojego zespo³u. Zje-
cha³ z ni¹ jako skrzypek pó³ œwiata i w g³êbo-
kim PRL-u mia³ dostêp do muzyki – brazylij-
skiej, kubañskiej, jazzu. To wszystko wy-
brzmia³o w 1976 roku w solowej p³ycie „Zbi-
gniew Wodecki”. I tu drogi przypadku i szczê-
œcia wyraŸnie siê rozchodz¹. Debiutancki al-
bum przeszed³ bez echa. Wyprzedza³ swoje
czasy, ambitny, melancholijny, nowoczeœnie
zaaran¿owany nie pasowa³ do rozbujanej przez
Annê Jantar festiwalowej widowni w radosnej
fazie epoki Gierka. „Po to te okulary ciemne,
¿eby nikt nie widzia³, co mam w oku” – po-

wiedzia³ wiêc 26-letni Wodecki i tak zakamu-
flowany na kolejnych 40 lat powêdrowa³, prze-
tart¹ przez innych, drog¹ muzyczn¹ opolskich
przebojów „Izoldy”, „Zacznij od Bacha”,
„Cha³upy welcome tu”, „Pszczó³ka Maja”.
„On stworzy³ jakby hologram Zbigniewa Wo-
deckiego i nim zarz¹dza³. Mia³ ¿elazny zestaw
przebojów, zestaw dowcipów, swoj¹ spraw-
dzon¹ konferansjerkê. I zmienia³ to tylko wte-
dy, gdy coœ przestawa³o dzia³aæ. Ten cz³owiek
mia³ niegdyœ wielkie, ambitne artystyczne ma-
rzenie oraz bardzo chcia³ byæ popularny. Za-
brak³o mu tak potrzebnego wybitnym artystom
szczêœcia” – mówi o Wodeckim Kamil Ba³uk.

Szczêœc ie  przysz ³o wraz z zespo³em
Mitch&Mitch, który zachwyci³ siê zapo-
mnian¹ debiutanck¹ p³yt¹ Wodeckiego i za-
proponowa³ artyœcie wykonanie jej na nowo.
W roku 2013 okaza³o siê, ¿e pan od „Psz-
czó³ki Mai” i „Tañca z gwiazdami” jest dla
pokolenia trzydziestoparolatków wielkim od-
kryciem. Do Wodeckiego zg³aszaj¹ siê zupe³-
nie mu nieznani muzycy, niektórzy z nich
nawet nie czytaj¹ nut, robi¹ z nim odjechany
muzyczny koncertowy projekt, graj¹ razem na
katowickim OFF-ie i gdyñskim Openerze,
pierwsze miejsce na Liœcie Przebojów Trójki,
nowe nagranie p³yty, Fryderyki dla najlep-
szego albumu i piosenki, wystêpy w siedzi-
bie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia i dwukrotnie wyprzedana dwu-
tysiêczna wspania³a akustycznie sala koncer-
towa w Katowicach. Z Mitch&Mitch nie stan¹³
w œwiat³ach perfekcyjny hologram, lecz ge-
nialny muzyk i cz³owiek, który robi coœ z
zaskoczenia, bez planu, ¿ywio³owo, otwarty.
„Ale Wodecki nie ma ju¿ 26 lat. Jest panem
po szeœædziesi¹tce. I o tym w gruncie rzeczy
chcia³em napisaæ. O tym, czy mo¿na nawi¹-
zaæ kontakt z samym sob¹ sprzed lat” – mówi
Kamil Ba³uk. Na ok³adce ksi¹¿ki „Wodecki.
Tak mi wysz³o” artysta jakiego dobrze zna-
my: lwia grzywa p³owych w³osów, okulary,
ciep³y pó³uœmiech i tylko spojrzenie jakby
puszcza³ oko. A mo¿e mu z Mitchami tak po
prostu przypadkiem wysz³o?

Kamil Ba³uk, Wac³aw Krupiñski:
Wodecki. Tak mi wysz³o,Wydawcy: Wydawnic-

two Agora, Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego
Recenzja ukaza³a siê na portalu SzczecinCzy-

ta.pl w grudniu 2018 r.

Katarzyna Amon
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GRUDZIEÑ – dla
dzieci brzmi magicz-
nie… Od pocz¹tku
wielkie „wow!” – spo-
tkanie z Miko³ajem i
prezenty, póŸniej przy-
gotowanie ozdób, za-
bawa, choinka i znów
podarki – samo dobro!

Dla nas, doros³ych, zazwyczaj brzmi przera¿aj¹co
– to czas wytê¿onej pracy logistycznej i fizycznej,
by nasz dom, nasz stó³, nasza choinka i prezenty pod
ni¹ przypomina³y obraz "œwi¹tecznego Eldorado"
rodem z reklam. Tam wszystko lœni czystoœci¹ ja-
œniej ni¿ pierwsza gwiazdka. Uœmiechniête dzieci
zgodnie bawi¹ siê w pokoju wype³nionym wyma-
rzonymi zabawkami. M¹¿ póŸnym, pi¹tkowym wie-
czorem z szarmanckim uœmiechem taszczy zakupy i
choinkê, kroi warzywa i robi pasztety… a ¿ona, ni-
czym ksiê¿niczka z bajki zalotnie g³adzi obrus na
wigilijnym stole… Do jasnej choinki! Ja w bajki nie
wierzê, wiêc powiem Wam jak bêdzie…

Dzieci, by wykrêciæ siê od pracy ewakuuj¹ siê
do swoich pokojów, siedz¹c tam wyj¹tkowo
grzecznie. M¹¿ bêdzie fruwa³ ze Stochem i gra³ w
pi³kê z Messim a my za³o¿ymy dres Kopciuszka i
zaprzyjaŸnimy siê ze œcierk¹, mopem i odkurza-
czem, mikserem i kuchenk¹…

Jeœli nie podoba siê Wam ten scenariusz, by
na naszych barkach, rêkach, no-
gach, kolanach i ca³ej g³owie spo-
czywa³ ciê¿ar przedœwi¹tecznych
obowi¹zków, to zaanga¿ujmy w nie
ca³¹ rodzinê.

Zaanga¿owanie to proces, w któ-
rym dajemy innym szansê, by po-
czuli siê potrzebni i docenieni. By
sprawdzili siê w nowych zadaniach
i rolach. By ich zdolnoœci i poten-
cja³ zosta³ zauwa¿ony i wykorzy-
stywany. Usi¹dŸmy zatem wieczo-
rem przy stole, sporz¹dŸmy listê za-
dañ i potrzeb, rozdzielmy obowi¹z-
ki i ustalmy czas ich realizacji oraz
sposób wsparcia i wspó³pracy.

I tak przera¿aj¹cy projekt, jakim jest przygoto-
wanie œwi¹t, mo¿e zamieniæ siê w czas wspólnoty
i wzajemnoœci.

My nauczymy siê, ¿e proszenie o pomoc nie jest
oznak¹ s³aboœci oraz przetestujemy zaufanie do
dzieci i mê¿a, którzy mam nadziejê, stan¹ na wy-
sokoœci zadania. Nic tak bowiem cz³owieka nie
cieszy, jak przekraczanie w³asnych mo¿liwoœci oraz
radoœæ z dumy i akceptacji w oczach najbli¿szych…

Jeœli nie uda nam siê przezwyciê¿yæ iluzji, ¿e
nikt nie przygotuje œwi¹t lepiej od nas, to czas
reklamy zwyciê¿y… Owszem, zamienimy siê w
ksiê¿niczkê na krótko przed pierwsz¹ gwiazdk¹..
Tylko czemu w œrodku nadal bêdziemy siê czuæ
jak Kopciuszek?

Decyzjê pozostawiam ka¿dej z nas. ¯yczê
wszystkim bliskoœci i wzajemnoœci, prze³amy-
wania w³asnej s³aboœci, wznoszenie siê na wy-
¿yny swoich mo¿liwoœci i smakowania ¿ycia
niczym wieczerzy Wigilijnej. Na co dzieñ, nie
tylko od œwiêta!

Iga Kamela
– nauczyciel Akademii Edukacji Przedszkolaka

w Pa³acu M³odzie¿y oraz animator zajêæ
muzycznych w szczeciñskich placówkach

                                              oœwiatowych

Czego Ucz¹ Dzieci (3)

10-lecie Akademii Edukacji Przedszkolaka
Pa³ac M³odzie¿y -PCE w Szczecinie

ZAANGA¯OWANIE
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23 listopada 2018 r. w
Szkole Podstawowej Nr 69 im.
mjr Henryka Sucharskiego
mia³o miejsce spotkanie z.
majorem Zbigniewem Piasec-
kim – pseudonim „Czekola-
da” harcerzem Szarych Szere-
gów, cz³onkiem AK i ¿o³nie-
rzem walcz¹cym w Powstaniu Warszawskim.

W Powstaniu Warszawskim walczy³ w dzielnicy
Œródmieœcie Po³udnie. Z pokonanej Warszawy wy-
dosta³ siê z ludnoœci¹ cywiln¹, uciek³ z transportu
do obozu. Podczas rozmowy poruszaliœmy nie tyl-
ko temat Powstania Warszawskiego, ale tak¿e pa-
triotyzmu wspó³czesnej m³odzie¿y.

Nasz goœæ przybli¿y³ historiê wojenn¹, opowia-
daj¹c o swoich prze¿yciach. Przytoczonymi opo-
wieœciami potrafi³ rozbawiæ, wzruszyæ, a przede
wszystkim zaciekawiæ uczniów naszej szko³y.

Wszyscy byli pod wra¿eniem, ¿e pomimo up³ywu
tylu lat major Piasecki pamiêta tak wiele szczegó³ów.
Spo³ecznoœæ szkolna jest naprawdê wdziêczna, Panu
Zbigniewowi za poœwiêcenie nam swojego czasu oraz
podzielenie siê niezwyk³ymi i wartoœciowymi wspo-
mnieniami.

Jolanta Kawalec-Szymborska
– Szko³a Podstawowa Nr 69 Szczecin

Szko³a Podstawowa Nr 69

Niecodzienna
lekcja historii
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Konkurs Edukacji Morskiej
„40 Lat Jachtu Zryw”

Ju¿ 40 lat szczeciñska
m³odzie¿ ¿egluje na jach-
cie „Zryw”. Aby uczciæ t¹
rocznicê w dniu
21.11.2018 r., Szko³a Pod-
stawowa Nr 51 zorganizo-
wa³a konkurs poœwiêcony
w³aœnie tej jednostce –
„40 Lat Jachu Zryw”.

W konkursie wziê³o
udzia³ osiem piêcioosobo-
wych zespo³ów Szkolnych Kó³ Edukacji Wodnej,
które walczy³y o nagrodê g³ówn¹ – rejs na s/y „Zryw”.
Rozpoczêcie konkursu poprzedzi³a, krótka prelek-
cja kapitana Mieczys³awa Irchy o jachcie oraz od-
bytych na nim rejsach. Nastêpnie kpt. Wojciech Za-
krzewski zaprezentowa³ film poœwiêcony szacow-
nemu jubilacie, po zakoñczeniu którego rozpoczê-
³a siê czêœæ konkursowa. W oczekiwaniu na wyniki
m³odzie¿ obejrza³a prezentacjê rejsów uczniów Gim-
nazjum 27 na pok³adzie s/y „Zryw”.

Uczestnicy konkursu na tyle dobrze rozwi¹zali
testy, ¿e komisja konkursowa musia³a zarz¹dziæ
dogrywkê miêdzy SP 51 a Gim. 6. Ostatecznie w
klasyfikacji dru¿ynowej I miejsce zajê³o Gim-
nazjum Nr 6, II miejsce Szko³a Podstawowa Nr
51, III miejsce uczniowie Gimnazjum Nr 27.

Indywidualnie wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki i nagrody ufundowane przez Centrum
¯eglarskie, Linie ¯eglugowe „Euroafryka”, Mu-
zeum Narodowe i pracowniê Edukacji Morskiej
w Pa³acu M³odzie¿y.

Ma³gorzata Wicher-Ostrowska
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27 listopada 2018 r. w Zespole Szkó³ Nr 3 odby³
siê I Festiwal The Friend SKEM Trophy, zorga-
nizowany przez Szkolne Ko³o Edykacji Morskiej
„Piraci mórz”, pod patronatem Szczeciñskiego Pro-
gramu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.

Udzia³ w festiwalu zadeklarowa³o 6 kó³ :
– z Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 52,
– ze Szko³y Podstawowej Nr 41 z Oddzia³ami

Integracyjnymi,
– z Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 67,
– ze Szko³y Podstawowej Nr 68,
– ze Specjalnego Oœródka Szkolno-Wychowaw-

czego Nr 2,
– z Technikum Mechaniczno-Energetycznego
(³¹cznie 53 osoby).
1. Celem festiwalu by³a
– prezentacja dzia³alnoœci Szkolnych Kó³ Edu-

kacji Morskiej
– propagowanie pozalekcyjnych form spêdza-

nia czasu wolnego przez m³odzie¿
– wymiana doœwiadczeñ miêdzy uczestnikami i

nauczycielami prowadz¹cymi SKEM-y
– popularyzacja aktywnego spêdzania czasu wol-

nego.
Uczestnicy przygotowali prezentacje multime-

dialne, oraz wystawê swoich osi¹gniêæ. Nastêpnie
odby³ siê plebiscyt o charakterze otwartym, tzn.
jurorami byli wszyscy Uczestnicy Festiwalu, któ-

rzy oddawali g³osy na inne ni¿ swoje Ko³a Zain-
teresowañ.

W trakcie przedsiêwziêcia odby³o siê równie¿
spotkanie integracyjne. Dzieci i m³odzie¿ bawi³y
siê te¿ rozwi¹zuj¹c zagadki i rebusy. Poza tym
starsi uczniowie szkó³ podstawowych i ponadgim-
nazjalnych uczestniczyli w warsztatach Escape
roomu „Morska pu³apka”. Uwieñczeniem dzia-
³añ integracyjnych by³o stworzenie pracy pt.
„Morze ³¹czy” wykonanej przez wszystkich
uczestników.

Laureatami Festiwalu zostali:
I miejsce – Szkolne Ko³o Edukacji Morskiej ze

Szko³y Podstawowej Nr 68,
II miejsce – Szkolne Ko³o Edukacji Morskiej

ze Szko³y Podstawowej Nr 41 z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi,

III miejsce – Szkolne Ko³o Edukacji Morskiej
z Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 52

Organizatorzy:
Barbara Bernat i B³a¿ej Giermakowski
– opiekunowie SKEM przy ZS Nr 3 w Szczecinie
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„Tolszipy” 2004-2018

w Starej RzeŸni…
…i kolejny fina³ TTSR'2021

w Szczecinie!
Prze¿yjmy to jeszcze raz… To ju¿ od 15 lat

¯eglarska Reprezentacja Szczecina rozs³awia
nasze miasto, Pomorze Zachodnie i Polskê, prak-
tycznie corocznie odnosz¹c sukcesy w s³ynnych
miêdzynarodowych regatach The Tall Ships Ra-
ces, walcz¹c - w regatowych zmaganiach na mo-
rzu i w portach - o nagrody z jachtami i ¿aglow-
cami, i z ich za³ogami,  z ca³ego œwiata. Przez
te lata nasze za³ogi zdoby³y liczne nagrody i
wyró¿nienia, a teraz przyszed³ czas na wspólne
rocznicowe spotkanie, które odby³o siê 24 listo-
pada br. w Starej RzeŸni. A kolejny szczeciñski
fina³ TTSR ju¿ w 2021 roku.

Prze¿yjmy to jeszcze raz… Poprzez te wszyst-
kie lata, od pierwszych regatowych rejsów „Daru
Szczecina” w latach 2004-2005, wtedy jeszcze
w ramach Szczeciñskiego Programu Edukacji
Morskiej, po ju¿ coroczny póŸniejszy udzia³
naszej oficjalnej Reprezentacji w latach  2006-
2018, przewinê³o siê przez ni¹ ponad 1.100
osób (!), g³ównie m³odych ch³opców i dziew-
cz¹t w wieku 16-25 lat, wspieranych przez do-
œwiadczonych kapitanów i kadrê oficersko-wy-
chowawcz¹. W³aœnie w Starej RzeŸni spotkali
siê zarówno weterani, jak i najm³odsi uczestni-
cy „tolszipowej” Reprezentacji, z lat 2004-
2018, którzy podczas wielu godzin spêdzonych
wspólnie na morzu poznawali nie tylko uroki
¿eglarstwa, ale tak¿e - jako pe³noprawna za³o-
ga – ciê¿ko pracowali na pok³adzie, w wach-
tach nawigacyjnych, bosmañskich, kambuzo-
wych czy trapowych. Sobotnie spotkanie - pro-
wadzone przez niezmordowanego
„szefa” i organizatora ca³oœci Jur-
ka Raduchê z Centrum ¯eglarskie-
go - by³o okazj¹ do porozmawia-
nia, odœwie¿enia kontaktów, wy-
mienienia siê doœwiadczeniami i
niezapomnianymi wspomnieniami...

By³y te¿ wyst¹pienia i w³asne re-
lacje, m.in.  wiceprezydenta mia-
sta Krzysztofa Soski, oraz kadry i
kapitanów, w tym „tolszipowych
ikon”, jak kapitana zwyciêskiego
"Daru Szczecina" Jurka Szwocha,
jego zastêpcy, taktyka i najlepsze-
go "Gryfus ia" ,  czy l i  Woj tka
„Bolo” Maleiki, niestrudzonego
animatora niezwyczajnych i naj-

lepszych parad naszych za³óg £ukasza „Waju”
Wójcika,  morskiej redaktor Radia Szczecin
Kasi Wolnik-Sayna, niezast¹pionej Miry Urba-
niak, w³aœciciela i armatora ¿aglowca „Fryde-
ryk Chopin” Piotra Kulczyckiego,  i wielu in-
nych (na zdjêciach). Ponad 15 lat to kawa³
czasu, wœród obecnych na spotkaniu by³y wiêc
nawet „tolszipowe” …ma³¿eñstwa i ich dzie-
ci. Dla wszystkich by³ na koniec „Stary Szmu-
gler” z szantami i balladami,  a na ka¿dego
uczestnika spotkania czeka³a specjalnie wy-
dana ksi¹¿ka „O¿aglowani. Reprezentacja
Szczecina w The Tall Ships Races 2004-2017”
(na zdjêciu), po któr¹ zreszt¹ mog¹ siê zg³osiæ
w Centrum ¯eglarskim wszyscy nieobecni.
Jeszcze d³ugo trwa³y rozmowy i wspomnienia,
przy poczêstunku. Nieobecni niech ¿a³uj¹…

Przypomnê, ¿e przez te wszystkie lata Szcze-
cin i Pomorze Zachodnie  corocznie reprezen-
towa³y w regatach przede wszystkim nasze miej-
skie jachty i ich za³ogi, z Oœrodka Morskiego
Pa³acu M³odzie¿y (Centrum ¯eglarskiego) –
„Dar Szczecina”, „Magnolia”, „Zryw” i „Urti-
ca”, a tak¿e specjalnie czarterowane ¿aglowce,
g³ównie „Henryk Rutkowski”/”Kapitan G³owac-
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ki” i „Fryderyk Chopin”, a tak¿e
inne – „Pogoria”, „Dar M³odzie¿y”
i „Kapitan Borchardt”. Na trasie te-
gorocznych regatach TTSR'2018, z
Sunderland w Wielkiej Brytanii,
przez Esbjerg w Danii, póŸniej Sta-
vanger w Norwegii, do Harlingen
w Holandii, nasza  Reprezentacja
odnios³a kolejne sukcesy – zdoby-
³a w finale tytu³ „The best crew in
the parade”, „Dar Szczecina” zaj¹³
3. pozycjê w swojej klasie C, a
„Fryderyk Chopin” zakoñczy³ wy-
œcigi na miejscu 2. w klasie A. Od
lat jesteœmy najlepsi!

Corocznie za nabory, koordynacjê i udzia³
naszej Reprezentacji w regatach TTSR odpo-
wiada teraz Centrum ¯eglarskie, z wicedyrek-
torem Jerzym Raduch¹ na czele, przy wspar-
ciu Pa³acu M³odzie¿y. Za trzy lata Szczecin –
po raz pi¹ty (!) –  bêdzie gospodarzem fina³o-
wej ceremonii TTSR i zlotu ¿aglowców, po-
dobnie jak by³o w latach 20007, 2013, 2015
oraz 2017. W³aœnie w sobotê 1 grudnia z-ca
prezydenta miasta Krzysztof Soska podpisa³ z
w³adzami STI kontrakt na organizacjê fina³u
regat TTSR'2021 w naszym mieœcie (!). Tak
wiêc przed nami kolejne „tolszipy”, i kolejny
szczeciñskich ich fina³ w 2021 r., po wcze-
œniejszej rywalizacji miêdzynarodowej flotyl-
li  na ba³tyckiej trasie: K³ajpeda-Petersburg-
Tallinn-Maarianhamina- Szczecin. Fina³
TTSR'2021 – jak zwykle przy Wa³ach Chro-
brego i na „nowej” £asztowi –  odbêdzie siê
w dniach 31 lipca – 3 sierpnia 2021. Ahoj,
znowu bêdzie siê dzia³o!

Ja te¿ tam by³em… – by³em jednym z najstar-
szych „tolszipowych” za³ogantów, w latach
2005-2017, ci¹gn¹³em liny, my³em gary, biega-
³em po rejach, robi³em te zdjêcia. Prze¿yjmy to
jeszcze raz…

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Z³ote  Kompasy 2018 rozdane…

…w tym tak¿e dla Prezesa ZOZ¯
To by³y ju¿ jedenaste „Miko³ajki Morskie”,

czyli tradycyjne grudniowe spotkanie bran¿y mor-
skiej, podczas którego wrêczone zosta³y kolejne
cztery „Z³ote Kompasy”, za zas³ugi i dzia³alnoœæ
na rzecz œrodowiska ludzi morza. Jednym z Kom-
pasów uhonorowany zosta³ tak¿e Prezes ZOZ¯
Zbigniew Zalewski.

To by³y ju¿ jedenaste „Miko³ajki Morskie”
czyli tradycyjne grudniowe spotkanie œrodo-
wiska ludzi morza i bran¿y morskiej, skupio-
nych wokó³ Zwi¹zku Zawodowego Kapitanów
i Oficerów, Szczeciñskiego Klubu Kapitanów
¯eglugi Wielkiej, i Stowarzyszenia Starszych
Mechaników Morskich. Corocznie podczas
tego spotkania, którego inicjatorem i organi-
zatorem jest Kapitu³a Z³otego Kompasu,  wrê-
czane s¹ honorowe  „Z³ote Kompasy”, przy-
znawane „za ca³okszta³t dzia³alnoœci na rzecz
ludzi morza i œrodowiska gospodarki morskiej”.
Dwa z nich zawsze trafiaj¹ w rêce kapitana
¿eglugi wielkiej i starszego oficera mechani-
ka okrêtowego, czyli ludzi zawodowo zwi¹za-
nych z morzem, a trzeci jest wyró¿nieniem dla
publicystów, dzia³aczy, marynistów, dzienni-
karzy, itp. Tym razem, podczas tegorocznego
spotkania – w sobotê 8 grudnia br. w Klubie
„Pod Masztami” w Akademii Morskiej –  dwa
pierwsze otrzymali wieloletni i zas³u¿eni pra-
cownicy – seniorzy P¯M – kpt. ¿. w. Stefan
Lewandowski, i st.of.mech.okr. Mieczys³aw
Osowicki.

Trzecim „Z³otym Kompasem” uhonorowany
zosta³ tak¿e cz³owiek morza, wieloletni nauczy-
ciel akademicki WSM i AM, oficer w pierw-
szym wokó³ziemskim rejsie „Daru M³odzie¿y”,
samorz¹dowiec, dzia³acz spo³eczny, by³y wice-
prezydent miasta, wieloletni dyrektor Szczeciñ-

skiego Oddzia³u ZUS, i Prezes Zachodniopo-
morskiego Okrêgowego Zwi¹zku ¯eglarskiego
dr Zbigniew Zalewski. Jego kole¿eñsk¹ lauda-
cjê wyg³osi³ kpt.¿.w. W³odzimierz Grycner.
Dodatkowo – decyzj¹ Kapitu³y – specjalny Z³o-
ty Superkompas otrzyma³a „morska” dzienni-

karka „Kuriera Szczeciñskie-
go” El¿bieta Kubowska
(wszyscy na zdjêciach)…

Jak zwykle spotkanie po³¹-
czone by³o z czêœci¹ towa-
rzysk¹, w oprawie muzycznej,
odby³a siê te¿ aukcja pami¹tek,
ksi¹¿ek i obrazów marynistycz-
nych, z której dochód zostanie
przeznaczony na utrzymanie
pomnika „Tym, Którzy Nie po-
wrócili z Morza”…

Tekst i zdjêcia:
Wies³aw Seidler
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X Miêdzyszkolny

Turniej Marynistyczny
„Ka¿dy mo¿e kochaæ

morze”
X turniej odby³ siê w obecno-

œci przyby³ych goœci  K.¯.W. PP
W³. Grycnera i W.Czappa, inspek-
tora Wydzia³u Oœwiaty G. Janow-
skiego, W Ledóchowskiego syna
A. Ledóchowskiego, patrona szko-
³y oraz dyrektora szko³y J. Cymer-
mana. W jury konkursu zasiadali
kapitanowie J. Kaczor i M, Ircha
oraz kapitan J. Ga³êzowska.

Konkurs rozpocz¹³ siê wystêpem
dzieci z przedszkola „S³oneczna dziewi¹tka”. Ry-
walizacja przebiega³a w dziesiêciu konkurencjach.
Trzeba by³o rozwi¹zaæ testy o ró¿nej tematyce,
u³o¿yæ puzzle,wi¹zaæ wêz³y, prawid³owo sklaro-
waæ ¿agiel oraz wykonaæ pracê plastyczn¹. Walka
o I miejsce by³a bardzo zaciêta. Komisja musia³a
zorganizowaæ konkurencje dodatkowe w celu roz-
strzygniêcia konkursu. I tak: I miejsce zajê³a SP
37, II miejsce SP 56, III miejsce SP 5, IV miejsce
SP 23 i V miejsce SP 68. Jak przysta³o na jubile-
uszowy turniej na sali pojawi³ siê tort. Organiza-
torem turnieju by³o SKEM SP 37.

Gratulacje.
Tekst: Jolanta Ga³êzowska

Zdjêcia: M.Ircha i J. Ga³êzowska
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Wystawa na Jasnych B³oniach
100 lat Marynarki

Wojennej RP
Ju¿ 28 listopada 1918 roku Naczelnik Pañstwa

i Wódz Naczelny Józef Pi³sudski powo³a³ oficjal-
nie do ¿ycia Polsk¹ Marynarkê Wojenn¹. Od 27
listopada  br. na naszych Jasnych B³oniach mo¿-
na podziwiaæ wystawa poœwiêcon¹ 100-leciu Pol-
skiej Marynarki Wojennej.  Przypomnê, ze z
koñcem paŸdziernika, w³aœnie z okazji 100-lecia
MW RP, po raz kolejny podziwialiœmy przy Wa-
³ach Chrobrego okrêty bojowe i szkolne RP.

Wystawa „100 lat Marynarki Wojennej Rzeczypo-
spolitej Polskiej” stanowi zbiór opowieœci o dziejach
Polskiej Marynarki Wojennej, zebranych i opisana na
40 planszach. Trudno by³oby opisywaæ dzia³alnoœæ
Marynarki Wojennej RP bez wczeœniejszego rysu hi-
storycznego, dlatego te¿ plansze wystawy przedsta-
wiaj¹ funkcjonowanie MW w okresie od bitwy w Za-
toce Œwie¿ej (1463 r.), do wybuchu II wojny œwiato-
wej (1939 r.). Dziêki wystawie z okazji 100-lecia utwo-
rzenia Marynarki Wojennej PR mo¿emy o niej dowie-
dzieæ siê bardzo wiele. Na planszach umieszczono m.in.
informacje o twórcach MW RP,  o dzia³aniach flotylli
rzecznych MW podczas wojny polsko-bolszewickiej
1920 r., czy o monitorach gdañskich. Ponadto mo¿na
poznaæ historiê Zaœlubin Polski z morzem, czy Mor-
skiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Wystawa pre-
zentuje tak¿e najwybitniejsze osobowoœci, które zapi-
sa³y siê na kartach historii MW RP, podobnie jak na-
sze historyczne jednostki wojenne,  m.in. ORP „Grom”,
ORP „B³yskawica”, ORP „Orze³” i ORP „Sêp”.

Autorem wystawy jest dr Tomasz Neubauer, kie-
rownik Dzia³u Historyczno-Naukowego w Mu-
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Za organi-

zacjê wystawy odpowiada Centrum ¯eglarskie w
Szczecinie. Wystawê bêdzie mo¿na podziwiaæ na
Jasnych B³oniach do lutego 2019 r.

Celina Wo³osz Rzecznik Prasowy C¯
PS. G³ówne bazy i porty wojenne MW RP  to Gdy-

nia, Hel, Ko³obrzeg i Œwinoujœcie, z pomocniczymi
w Ustce i Dziwnowie. To w³aœnie okrêty wojenne 8.
Flotylli Obrony Wybrze¿a ze Œwinoujœcia najczêœciej
wizytuj¹ Szczecin podczas Dni Morza, rocznicowych
wizyt, æwiczeñ bojowych na Zatoce Pomorskiej, czy
fina³ów miêdzynarodowych regat TTSR. Udostêpnia-

ne s¹ wtedy do zwiedzania, goszcz¹c
na pok³adach m.in. dzieci i m³odzie¿
ze Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej
(jak na zdjêciu). Czêstym goœciem
przy Wa³ach Chrobrego jest te¿
¿aglowiec szkolny MW RP – bar-
kentyna ORP „Iskra”, na pok³adzie
której realizowane s¹ m.in. coroczne
ba³tyckie rejsy szkoleniowe z
uczniami – laureatami ogólnopol-
skich konkursów Ligi Morskiej (w
tym równie¿ ze Szczecina i Pomo-
rza Zachodniego), a swego czasu
by³y tak¿e rejsy z laureatami nasze-
go Szczeciñskiego Programu Eduka-
cji Morskiej (WS).

Zdjêcia: Centrum ¯eglarskie
i Wies³aw Seidler
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Szczeciñska Aleja ¯eglarzy 2018
Tablice pami¹tkowe

ju¿ w komplecie
Kolejne tablice – upamiêtniaj¹ce m.in. histo-

ryczny rejs ¿aglowca "Zew Morza" doko³a œwia-
ta, oraz z³ote lata polskiego rybo³ówstwa daleko-
morskiego – zainstalowano w naszej Szczeciñskiej
Alei ̄ eglarzy. To ostatnie z 25 tablic, nawi¹zuj¹-
cych do morskiej i ¿eglarskiej historii naszego
miasta. Dodam, ¿e najbardziej znani i zas³u¿eni
nasi ¿eglarze, trwale zapisani w ponad 70-letnich
dziejach polskiego ¿eglarstwa w Szczecinie i na
Pomorzu Zachodnim, maj¹ swoje pami¹tkowe ta-
blice  tak¿e w innych podobnych alejach, m.in. w
Szczecinie, zaraz po drugiej stronie Odry, na Skwe-
rze Kapitanów na £asztowni, oraz w Nowym
Warpnie, Ko³obrzegu i Gdyni.

P³askorzeŸby z br¹zu, wkomponowane w nadodrzañ-
ski deptak, zdobi¹ nasz¹ Alejê ¯eglarzy na Bulwarze
Piastowskim od 2014 roku. £¹cznie zamontowano do-
tychczas 25 tablic pami¹tkowych, które nawi¹zuj¹ do
morskiej i ¿eglarskiej historii naszego  miasta. P³asko-
rzeŸby prezentuj¹ sylwetki osób i ich dzia³ania, statki,
³odzie, jachty, rejsy, wydarzenia historyczne, emblema-
ty klubowe i inne elementy. W³aœnie w listopadzie za-
koñczy³y siê prace zwi¹zane z monta¿em ostatnich czte-
rech tablic. Upamiêtniaj¹ one:  wyprawê ¿aglowca „Zew
Morza” dooko³a œwiata, z³ote lata polskiego rybo³ów-
stwa dalekomorskiego w II po³owie XX wieku, szcze-
ciñskie pasa¿erskie "czterofajkowce", oraz rejs kapita-
na-seniora Henryka Widery wokó³ Europy.

„Jedna z nich dotyczy historycznego rejsu, w któ-
rym w latach 1973-74 nasz ¿aglowiec „Zew Morza”
op³yn¹³ œwiat pod dowództwem kapitana Zdzis³awa
Michalskiego.  Nasi  ¿eglarze przebyli wtedy ponad
34 tys. mil morskich i odwiedzili 32 porty, dwudzie-
stu pañstw. Rejs rozpocz¹³ siê i zakoñczy³ w Szczeci-
nie” – jak poinformowa³a rzeczniczka prasowa ̄ eglu-
gi Szczeciñskiej Celina Wo³osz. Druga tablica po-
œwiêcona jest z³otym latom polskiego rybo³ówstwa
dalekomorskiego. „W drugiej po³owie XX wieku pol-
skie statki rybackie dociera³y w najdalsze zak¹tki
oceanów, odkrywaj¹c ³owiska u brzegów wszystkich
kontynentów” – g³osi umieszczony na niej napis (na
zdjêciach). Jednym z trzech najwiêkszych pañstwo-
wych zak³adów po³owowo-przetwórczych w Polsce

by³o wtedy PPDiUR „Gryf”, które powsta³o w Szcze-
cinie w 1957 r., z w³asnym portem i baz¹ na £aszto-
wi.  Firma w szczytowym okresie zatrudnia³a ok. 5,5
tys. ludzi, a jej flota liczy³a ponad 100 jednostek,
które po³awia³y ryby niemal na ca³ym œwiecie, pro-
dukuj¹c póŸniej m.in. konserwy rybne, w tym kulto-
wy paprykarz szczeciñski…

Wœród autorów tablic jest kilkoro naszych artystów
rzeŸbiarzy –  Z. Sobierajski, G. Sztuk,  M. Bojarska-
Sztuk, P. Szatkowski, S. Bi¿ek, oraz J. Lewiñski. Nasza
Aleja ¯eglarzy oficjalnie zosta³a utworzona w 2013
roku. Opowiada o morzu, ¿eglarzach i Szczecinie, po-
cz¹wszy od X wieku do czasów wspó³czesnych. Oprócz
wspomnianych tablic Alejê zdobi¹  jeszcze inne  reali-
styczne lub alegoryczne akcenty i detale, w tym  m.in.:
„szkielet” ³odzi Wyszaka – legendarnego szczeciñ-
skiego kupca i pirata z XII wieku; dwie rzeŸby posta-
ci, przedstawiaj¹ce znanych kapitanów jachtowych –
Kazimierza Haskê i Ludomira M¹czkê; rzeŸba kota
¿eglarza Umbriagi; oraz rzeŸby - powiêkszone modele
historycznych urz¹dzeñ nawigacyjnych: astrolabium,
chronometr, kompas i sekstant.

Aleja jest stale upiêkszana i rozbudowywana o pla-
nowane ju¿ dalsze akcenty i obiekty, w tym tak¿e
¿eglarskie. Pomys³odawc¹ i konsultantem merytorycz-
nym Alei jest Piotr Owczarski - historyk, ¿eglarz,
pasjonat morza i kajakarstwa, nauczyciel - Opiekun
SKEM, uhonorowany Nagrod¹ Kulturaln¹ ̄ eglarskie-
go Szczecina za rok 2017, m.in. autor monumental-
nego „Leksykonu ¿eglarstwa i sportów wodnych Po-
morza Zachodniego” , i wczeœniejszego albumowe-
go „¯eglarstwa na Pomorzu Zachodnim”.

Zdjêcia: ZSTW, Wies³aw Seidler
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W Pa³acu M³odzie¿y og³oszone zosta³y wyniki
konkursów: fotograficznego oraz na najpiêkniejsz¹
ozdobê choinkow¹ w stylu marynistycznym. Or-
ganizatorem konkursu fotograficznego, którego te-
matem by³y „ABC ¿eglarskie” i  „Moje ko³o w
Edukacji Morskiej” by³ Pa³ac M³odzie¿y. Orga-
nizatorem konkursu „Morska Choinka”  by³o
SKEM przy SP Nr 51 (opiekun Gra¿yna Szyndel).
Na konkurs „Morska Choinka” wp³ynê³o 68 prac
ze szkó³ : SP 12, SP 37, SP 51, SP 63, SP 68, SP 41
z OI, Publicznej SP Specjalnej nr 25.

Komisja konkursowa dokona³a oceny preac w
dwóch kategoriach: klasy 1-3 SP oraz  klasy 4-7 SP.

Wyniki konkursu
Klasy 1-3
I miejsce – Michalina Or³owska SP 12,
Opiekun Lidia Teleman
II miejsce – Jagoda Czy¿ewska SP 68,
III miejsce – Julia Jakubowska SP 68,
Opiekun J. Piñkowska
Wyró¿nienia:
Gabriel Fenikowski S 41 z OI,
Opiekun Karina Czerechowicz.
Gabriela ¯uk SP 68.
Opiekun Marzena Ostrowska
Piotr Morgiewicz SP 68
Opiekun Jolanta Piñkowska
Klasy 4-7 :
I miejsce – Stefania Fronckiewicz SO 47 z OI,
Opiekun Karina Czerechowicz
II miejsce – Bianka Kopeæ SP 51,
III miejsce – Deniz Onal SP 51,
Wyró¿nienie:
Tymoteusz Junak SP 51.
Opiekun Agnieszka Chodorowska.
Prace które wp³ynê³y na konkurs zosta³y wy-

eksponowane w galerii Edukacji Morskiej Pa³a-
cu M³odzie¿y.

Na konkurs fotograficzny wp³ynê³o 126 zdjêæ
ze szkó³: SP nr 5, SP 51, SP 68, Publicznej SP
Specjalnej nr 25, ZSEE, ZCEMiP, TTC, ZS nr 3.

Wyniki konkursu
„Moje Szkolne Ko³o Edukacji Morskiej w Pro-

gramie”
I miejsce – Oliwia Mieczkowska, Szko³a Pod-

stawowa Nr 68, opiekun J. Piñkowska;
II miejsce – Arkadiusz Konieczny, Szko³a Pod-

stawowa Nr 68, opiekun J. Piñkowska;

III miejsce – Arkadiusz Konieczny, Szko³a Pod-
stawowa Nr 68, opiekun J. Piñkowska;

wyró¿nienie
Piotr Morgiewicz, Szko³a Podstawowa Nr 68,

opiekun J. Piñkowska;
Klasy IV-VIII i kl. gimnazjalne
I miejsce – Kamil Król, Miêdzyszkolny Oœro-

dek Socjoterapii Nr 2, opiekun R. Mirek/D. Mnich;
II miejsce – Ewa Parzybut, Szko³a Podstawo-

wa Nr 51, opiekun G. Szyndel;
III miejsce, ex aequo – Zuzanna Ga³¹zka, Szko-

³a Podstawowa Nr 51, opiekun G. Szyndel;
Patryk Walentynowicz, MOS Nr 2, opiekun R.

Mirek i D. Mnich;
wyró¿nienie
Patryk Walentynowicz, MOS Nr 2, opiekun R.

Mirek i D. Mnich;
Szko³y œrednie
I miejsce– Micha³ Giermakowski, Zespó³ Szkó³

Nr 3, opiekun B. Bernat
II miejsce – Sandra Wachowska, Zespó³ Szkó³

Nr 3, opiekun B. Bernat.
III miejsce – Iwona Majchrzak, Zespó³ Szkó³

Nr 3, opiekun B. Bernat

„Na zajêciach  ABC ¯eglarskie”
I miejsce – Paulina Piechocka, Szko³a Podsta-

wowa Nr 68, opiekun J. Piñkowska
II miejsce, ex aequo – Jagoda Czy¿ewska oraz

Daniel Œwi¹tek, Szko³a Podstawowa Nr 68, opie-
kun J. Piñkowska

III miejsce – Rafa³ Myœliwiec, Szko³a Podsta-
wowa Nr 68, opiekun J. Piñkowska

wyró¿nienie
Paulina Piechocka, Szko³a Podstawowa Nr 68,

opiekun J. Piñkowska
Klasy IV-VIII i kl. gimnazjalne
I miejsce – Kamil Król, Miêdzyszkolny Oœro-

dek Socjoterapii Nr 2, opiekun R. Mirek/D. Mnich
II miejsce – Patryk Walentynowicz, MOS Nr

2, opiekun R. Mirek/D. Mnich
III miejsce – Kacper Zdanowicz, Publiczna

Szko³a Podstawowa Specjalna Nr 25, opiekun M.
Straszewska

Szko³y œrednie
I miejsce – Wojciech Ratajczak, Zespó³ Szkó³

Elektryczno-Elektronicznych, opiekun A. Kisie-
lewska

II miejsce – Wojciech Ratajczak, Zespó³ Szkó³
Elektryczno-Elektronicznych, opiekun A. Kisie-
lewska

III miejsce – Sandra Wachowska, Zespó³ Szkó³
Nr 3, opiekun B. Bernat

Pa³ac M³odzie¿y
Konkursy
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Wyró¿nienie
Aleksandra Kowalska, Technikum Technolo-

gii Cyfrowej, opiekun I. Poppe-Iwanów
Decyzj¹ komisji konkursowej oraz pracowni-

ków Edukacji Morskiej zdjêcia autorstwa Woj-
ciecha Ratajczaka z ZSEE „Wêz³y” zostanie za-
mieszczone w kalendarzu, Szczeciñskiego Progra-
mu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej na rok 2019.
Zdjêcia z konkursu mo¿na równie¿ obejrzeæ w
galerii Pa³acu M³odzie¿y.

Wszystkim bior¹cym udzia³ w konkursach gra-
tulujemy.

Warsztaty, warsztaty.
Pracowniê Edukacji Morskiej Pa³acu M³odzie-

¿y odwiedzili m³odzi ¿eglarze ze SKEM SP 68
(opiekun Jolanta Piñkowska). Tematem zajêæ by³a
budowa jachtu, zastosowanie rogu mg³owego,
oraz poznanie roli gwizdka bosmañskiego. W
czêœci praktycznej uczyli siê rzucaæ cum¹, rzucaæ
rzutk¹ do celu oraz doskonalili poznane wêz³y.

Wszystkie ko³a zainteresowane zajêciami zapra-
szamy do pracowni.
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Ceniony i Lubiany
¯eglarz, kapitan

jachtowy i motoro-
wodny, ¿eglarz

regatowy,
Instruktor PZ¯,

wieloletni wycho-
wawca ¿eglarskiej

m³odzie¿y.
Cz³onek Klubów
¯eglarskich w

Szczecinie
– KS „Stal-Stocznia”,

 JK „Pasat", YKP Szczecin,
oraz ZK¯ „Wektor” Trzebie¿.
Cz³onek Mesy Szczeciñskiej

Bractwa Wybrze¿a („cyfra 145”).
Za³ogant, oficer i kapitan w ponad 50

rejsach morskich, przep³ywa³ ponad 80 tys.
Mm, ³¹cznie z rejsem dooko³a œwiata,

g³ównie na ¿aglowcach
 „Henryk Rutkowski”/„Kapitan G³owacki”,

„Concordia” i „Kapitan Borchardt",
w tym ze Szczeciñsk¹ Szko³¹ Pod ¯aglami,

 i z laureatami Szczeciñskiego
Programu Edukacji Morskiej.

Wspania³y Cz³owiek Morza, Zas³u¿ony
Dzia³acz ¯eglarstwa Szczeciñskiego i

Polskiego,
wyró¿niony Medalami 65 i 70 Lat ¯eglar-
stwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim.
Wyrazy szczerego wspó³czucia Rodzinie
sk³adaj¹  Prezes, Zarz¹d i spo³ecznoœæ

¿eglarska ZOZ¯
Jurek, Przyjacielu, na zawsze pozostaniesz

w pamiêci
zachodniopomorskiej braci ¿eglarskiej!!!

Na wieczn¹ wachtê odszed³
Œp. j.kpt. Jerzy Szkudlarek
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,

¿e z 29 listopada 2018 r. grona
naszych kapitanów jachtowych
odszed³ na Wieczn¹ Wachtê

Nasz Przyjaciel

Œp. j.kpt.
Jerzy

Szkudlarek

SZKUDLAREK  JERZY – (ur. 23.10.1948
Jarocin, zm. 29.11.2018 Szczecin), energetyk,
absolwent Zasadniczej Szko³y Energetycznej we
Wroc³awiu (1965), jk¿b (1996), kapitan jach-
towy (1998),  km¿b (1997), kapitan motorowod-
ny ¿eglugi wielkiej (2000), instruktor ¿eglar-
stwa PZ¯ (1997).

Praca: elektromonter Energoaparatura „Katowi-
ce” (1965-1967), elektromechanik Uzdrowisko
„L¹dek” D³ugopole Zdrój (1967-1970),  energe-
tyk Bystrzyckie Zak³ady Wyrobów Papierowych
(1970-1972),  elektromonter Zarz¹d Portu Szcze-
cin (1972-1978),  elektromonter „Prefabud” (1978-
1984), taksówkarz (1984-1987), elektromechanik
Morska Obs³uga Radiowa Statków(1987-1992),
opiekun jachtu CO¯ Trzebie¿ (1990-1994),  ofi-
cer mechanik s/y „Concordia”, kontroler „Euro-
service” (od 1995), Draugh survey  PIHZ (od 1998).

W Szczecinie i w ¿eglarstwie od 1972:  KS
„Stal-Stocznia” (1972-1982),  JK „Pasat” (1982-
1990),  ZK¯ „Wektor” Trzebie¿ (1990-2002),
Yacht Klub Polski (od 2002). Cz³onek za³óg re-
gatowych kpt. Jerzego Siudego: „Karfi”, „Bu-
merang”, „Cetus” (1974-1982), Regaty Heweliu-
sza – III oficer „Rega” 1989 (1), oraz I oficer
„Kpt. Haska” 1990 (3).  P³ywa³ na wielu jach-
tach: za³ogant „Karawela” (1973-1974),  III ofi-
cer „Moskal” (1982), oraz „Rega” (1989),  I ofi-
cer „Kpt. Haska” (cztery rejsy 1990),  mechanik,
oficer i kapitan ¿aglowca PZ¯ „Henryk Rutkow-
ski”/„Kapitan G³owacki” (24 rejsów 1991-2004),
mechanik, asystent nawigator ¿aglowca „Con-
cordia” (najpierw 1992/1993, z Fort Lauderdale
do San Francisco, potem w rejsie dooko³a œwia-
ta 1994-1995), , kapitan „Tosca III” (trzy rejsy
2005-2006), oficer i kapitan ¿aglowca „Kapitan
Borchardt” (2013-2018). Po przekroczeniu rów-
nika na d³ugoœci geograficznej 37° otrzyma³ imiê
„ANTARES” (1993).  Przep³ywa³  ³¹cznie po-
nad 81.830 Mm, w ponad 50 rejsach morskich.



52
Zwi¹zany

ze Szcze-
c i ñ s k ¹
Szko³¹ pod
¯aglami –
pod kierow-
nictwem Pre-
zesa Radia
S z c z e c i n
Z b i g n i ew a
Kosiorowskiego – od roku 1990.  Ze Szko³¹
p³ywa³ jako mechanik i bosman, a od roku
2000 jako kapitan, g³ównie na ¿aglowcu „Hen-
ryk Rutkowski”/ „Kapitan G³owacki”.  W roku
1997 by³ instruktorem w Oœrodku Morskim Pa-
³acu M³odzie¿y. Aktywnie uczestniczy³ i pro-
wadzi³ te¿ rejsy z laureatami Szczeciñskiego
Programu Morskiej Edukacji Dzieci i M³odzie-
¿y (2000-2018).  W latach 2013-2018 mocno
zwi¹za³ siê z Fundacj¹ „Kapitana Borchard-
ta”, prowadzi³ na tym ¿aglowcu rejsy jako ofi-
cer lub etatowy kapitan, w tym z udzia³em i
zwyciêstwami w miêdzynarodowych regatach
TTSR. Wspó³za³o¿yciel i cz³onek Klubu Ka-
pitanów Jachtowych (od 2000),  którego by³
Prezesem od 11.01.2016.  Cz³onek Bractwa
Wybrze¿a Szczeciñska  Mesa Kaprów Polskich
(od  2015 r. – cyfra 145).

Wyró¿nienia i nagrody - wielokrotnie otrzy-
ma³ liczne dyplomy uznania i podziêkowania
za rejsy i wspólne dzia³ania dla dobra ¿eglar-
skiej m³odzie¿y, edukacji morskiej i przysz³o-
œci morskiego Szczecina.  Odznaczony: Zas³u-
¿ony Dzia³acz ¯eglarstwa Polskiego (2003),
Zas³u¿ony dla ¯eglarstwa Szczeciñskiego
(2006), Medal „65 lat ¿eglarstwa polskiego
na Pomorzu Zachodnim” (2010), Medal „70
lat ¿eglarstwa polskiego na Pomorzu Zachod-
nim” (2015).

Opracowanie
i zdjêcia:

Janusz Charkiewicz
i Wies³aw Seidler

Ku pamiêci...
Po¿egnaliœmy Œp. j.kpt. Jurka Szkudlarka...
By³ znanym i powszechnie lubianym kapitanem

jachtowym i motorowodnym, cz³owiekiem morza,
wychowawc¹ ¿eglarskiej m³odzie¿y. Mia³ wielu
przyjació³ nie tylko w Szczecinie i na Pomorzy
Zachodnim, ale te¿ przyjaŸni³ siê praktycznie z ca³¹
¿eglarsk¹ Polsk¹, st¹d te¿ w s³oneczny wtorek 4
grudnia br. Jego Rodzina i Przyjaciele – z ca³ego
kraju, ze Szczecina, Warszawy, Lublina, Gdañska,
i inni – licznie zjechali do Polic, gdzie na tamtej-
szym Cmentarzu Komunalnym po¿egnaliœmy œ.p.
Jurka… Nabo¿eñstwo ¿a³obne odprawi³ i cere-
moniê pogrzebow¹ poprowadzi³ tak¿e jeden z Przy-
jació³ i ¿eglarz ks.j.kpt. Andrzej Jasku³a, a spe-
cjalnym ceremonia³em po¿egnali Jurka – „Brata
nr 145” – Bracia Wybrze¿a, z Mesy Szczeciñskiej
i Krajowej. Pozosta³a nasza  pamiêæ, wieñce, kwia-
ty, znicze… (na zdjêciach).

Jurek – ¯eglarzu i Przyjacielu ¯eglarzy –
¿egnaj.  Pozostaniesz w naszej pamiêci…

 Zdjêcia: Wies³aw Seidler
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MIKO£AJ
W Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska



54

ŒWI¥TECZNY KIERMASZ
W PA£ACU

Pa³ac M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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