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Do napisania tego artyku³u sprowokowa³y mnie
publikacje dotycz¹ce rosn¹cej liczby osób z nad-
wag¹ i oty³o�ci¹.

Jak zauwa¿a w artykule �Polacy s¹ coraz grubsi.
Pora na dietê?� (Newsweek.pl z 11.04.2012 r.) diete-
tyk dr n.med. Anna Lewitt z Centrum Treningu Oso-
bistego i Dietetyki � EGO, problem oty³o�ci staje siê
coraz bardziej dramatyczny. O oty³o�ci nie mówi siê
ju¿ w kategoriach choroby cywilizacyjnej, a epide-
mii. Potwierdzaj¹ to badania �Demokracja wed³ug
wagi�, przeprowadzone przez pracowniê TNS OBOP
na zlecenie marki Herbalife � po³owa Polaków, to
osoby z nadwag¹, w tym a¿ 18% � z oty³o�ci¹. Co
najgorsze, spo³eczna �wiadomo�æ akceptuje taki stan
rzeczy choæby w takich powiedzeniach, jak: �ko-
chanego cia³ka nigdy nie za wiele� czy �co to za
gospodarz bez brzucha�.

Dr Anna Harton z Zak³adu Dietetyki w war-
szawskim SGGW uwa¿a, i¿ problem zaczyna siê
ju¿ w przedszkolu. Wed³ug szacunków dr Har-
ton nawet 10 proc. przedszkolaków cierpi na oty-
³o�æ lub ma nadwagê. W efekcie w�ród m³odzie-
¿y gimnazjalnej i licealnej problemy z wag¹ ma
ju¿ co pi¹ty (�Oty³o�æ dzieci � problem wagi ciê¿-
kiej�, Newsweek.pl z 23.11.2012 r.). Zamiast szu-
kaæ �przyczyn� oty³o�ci, powiedzmy sobie jasno
i wyra�nie � jemy za du¿o, æwiczymy za ma³o, i to
dotyczy 90% wszystkich przypadków oty³o�ci �
dodaje dr Anna Lewitt.

(�) szko³a mo¿e wskazaæ przyk³ady zdro-
wego spêdzania wolnego czasu i to bez po-
noszenia du¿ych kosztów. Nie trzeba ko-
lejnych obiektów sportowych, nie trzeba
zamykaæ sklepików szkolnych, nie trzeba
walczyæ z ogl¹daniem TV, czy zabaw¹ z
komputerem. Tym instrumentem s¹ szkol-
ne ko³a krajoznawczo-turystyczne, potocz-
nie zwane SKKT. Dzia³ania turystyczne
podejmowane przez szkolne ko³a zacho-
wuj¹ równowagê pomiêdzy podstawowy-
mi funkcjami turystyki i s¹ jedn¹ z najtañ-
szych form spêdzania czasu wolnego.

Czy turystyka szkolna mo¿e pomóc
w walce z oty³o�ci¹?

SKKT � m¹dry
sposób na zdrowie

Krzysztof Szyd³owski

Siêgn¹³em do literatury naukowej. Z badañ doty-
cz¹cych uczestnictwa Polaków w turystyce prze-
prowadzonych przez Instytut Turystyki wynika, ¿e
w latach 2002�2008 ponad po³owa Polaków (52%)
preferowa³a wyjazdy turystyczno-wypoczynkowe.
Patrz¹c na statystykê mo¿na domniemaæ, i¿ Polacy
to urodzeni tury�ci. Niestety, kolejne dane nie s¹
ju¿ tak optymistyczne. Wynika z nich, ¿e wiêkszo�æ
wyjazdów, to tzw. pobytówki, czyli le¿enie, jedze-
nie, opalanie i znowu jedzenie, a zwiedzanie (wy-
cieczki fakultatywne), to ju¿ tylko dodatek. Jednym
s³owem turystyka le¿akowo-konsumpcyjna.

A teraz oderwijmy siê od danych statystycznych
i spójrzmy wokó³ siebie. W szkole uczniowie z rado-
�ci¹ zajadaj¹ fast-foody, popijaj¹c je obficie dziw-
nymi napojami z jakimi� dodatkami pobudzaj¹cymi.
Nauczyciele wychowania fizycznego walcz¹ z plag¹
zwolnieñ wystawianych przez rodziców lub lekarzy.
A �kochanego  cia³ka� uczniom wci¹¿ przybywa.

Przejd�my siê po supermarketach i popatrzmy na
zachowania rodziców. Dla tzw. �wiêtego spokoju po-
zwalaj¹ dzieciakom na kupowanie chipsów i s³ody-
czy. Bo przecie¿ to nie zaszkodzi, a dzieciaka uspo-
koi na czas zakupów. Tylko, ¿e to kupowanie staje
siê norm¹, a nie przypadkiem. Niestety, ta pierwsza
granica dla oty³o�ci, jak¹ powinni stanowiæ rodzice
jest bardzo nieefektywna.

W³adze o�wiatowe na ró¿nych szczeblach do-
strzeg³y problem � wprowadzone zosta³y dodatko-
we godziny wychowania fizycznego, lekcje zdro-
wego ¿ywienia, pobudowano s³ynne Orliki, co bo-
gatsze gminy funduj¹ baseny, si³ownie, sale spor-
towe itd., dyrektorzy placówek i rady rodziców siê-
gaj¹ po broñ ostateczn¹ i zakazuj¹ w³a�cicielom skle-
pików szkolnych promowania niezdrowych fast-fo-
odów, coca coli, cukierków itp. Du¿e koszty, wiele
wa�ni, a efekty, jak widaæ po statystykach. Dziecia-
ki kupuj¹ sobie te �dobra� poza szko³¹ i �kochane-
go cia³ka przybywa�.

Dopatrzono siê te¿ winy w TV oraz w grach kom-
puterowych i w dostêpie do Internetu.  Kolejne pole
walki z niezdrowym trybem ¿ycia, na którym techni-

Turystyka szkolna
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ka wygrywa z domowymi �szlabanami� i ogranicze-
niami wprowadzanymi przez zatroskanych rodziców.

   Sami uczniowie posiadaj¹ dosyæ du¿¹ wiedzê o
zdrowym od¿ywianiu, dobrze wiedz¹, co jest fast-
foodem, co jest zdrowe, a co nie. W jednym z pro-
gramów TV uczniowie pi¹tej klasy szko³y podsta-
wowej z wypiekami na buziach prezentowali swoje
�zdrowe� kanapki przygotowane wspólnie z mama-
mi w domu. Same szóstki w dzienniku. Dziwniej zro-
bi³o siê dopiero na korytarzu szkolnym, gdy kame-
rzysta pokaza³ te same dzieciaki objadaj¹ce siê chip-
sami i popijaj¹cymi coca  colê. Teoria swoj¹ drog¹, a
�kochanego cia³ka przybywa��

Szko³y wykazuj¹ w sprawozdaniach, jak dbaj¹ o
rozwój turystyki szkolnej i podaj¹, ile by³o wycie-
czek, wyjazdów integracyjnych, tzw. zielonych szkó³,
chwal¹ siê wyjazdami zagranicznymi, chc¹c przy-
ci¹gn¹æ uczniów do swych placówek. Chwa³a tym
szko³om � nauczycielom, ¿e jeszcze s¹ pasjonatami
takich wyjazdów, ale tylko w przypadku, gdy s¹ to
wyjazdy stricte turystyczne, gdy zachodzi równo-
waga pomiêdzy poznawaniem � wychowaniem �
rozwijaniem sprawno�ci fizycznej.

  Nie znajdziemy jednoznacznej definicji turystyki
szkolnej, bo i sama �turystyka� jest przedmiotem
badañ wielu dyscyplin naukowych. Ale pewnym
jest, ¿e celem ka¿dego typu turystyki powinno byæ
utrzymanie równowagi pomiêdzy jej funkcjami, pro-
pagowanie zdrowego stylu ¿ycia, aktywne prze-
mieszczanie siê z ograniczeniem �rodków transpor-
towych do minimum, konsumowanie ¿ywno�ci jak
najmniej fabrycznie przetworzonej, poznawanie lo-
kalnej kultury i osobliwo�ci.

Nie wszystkie dzia³ania podejmowane przez pla-
cówki o�wiatowe mo¿na zaliczyæ do turystyki szkol-
nej, bo nie wszystkie spe³niaj¹ powy¿ej wymienio-
ne funkcje. Czêsto wyjazd do innej miejscowo�ci,
zajêcia i gry sportowe, spacer po jakim� obiekcie
traktuje siê jako �zdrowy ruch�. Taki wyjazd � prze-
jazd � pobyt zawiera tylko elementy turystyki, nie
ró¿ni siê od turystyki �pobytowej� doros³ych. Nie
pomaga w walce z nadwag¹, nie odrywa od TV lub
komputera, nie tworzy kultury aktywnego i zdrowe-
go trybu ¿ycia. To jest powielenie turystyki �poby-
towej� doros³ych, typowo konsumpcyjnej, a �ko-
chanego cia³ka przybywa��

Wydaje mi siê, ¿e szko³a mo¿e jednak wskazaæ
przyk³ady zdrowego spêdzania wolnego czasu i to
bez ponoszenia du¿ych kosztów. Nie trzeba kolej-
nych obiektów sportowych, nie trzeba zamykaæ
sklepików szkolnych, nie trzeba walczyæ z ogl¹da-
niem TV, czy zabaw¹ z komputerem.

Tym instrumentem s¹ szkolne ko³a krajoznaw-
czo-turystyczne, potocznie zwane SKKT. Dzia³a-

nia turystyczne podejmowane przez szkolne ko³a
zachowuj¹ równowagê pomiêdzy podstawowymi
funkcjami turystyki i s¹ jedn¹ z najtañszych form
spêdzania czasu wolnego.

To w³a�nie dzia³ania SKKT �zamieniaj¹� teoriê w
praktykê, propaguj¹ aktywny i bezpieczny wypo-
czynek, pozwalaj¹ na poznawanie tera�niejszo�ci i
historii miejscowo�ci, pozwalaj¹ na obserwacjê ¿ycia
mieszkañców, zetkniêcie siê z ruchem wielkomiej-
skim, wsi¹, krajobrazem, górami, rzekami, morzem, z
lasem, bogactwem pami¹tek i pomników kultury czy
ciekawymi lud�mi. S¹ to do�wiadczenia i prze¿ycia
bez porównania bogatsze i trwalsze ni¿ wiedza zdo-
byta w czasie lekcji.

Podczas rajdów, zlotów i obozów wêdrownych
wystêpuj¹ liczne sytuacje wymagaj¹ce od uczest-
ników zespo³owego dzia³ania zorientowanego na
stworzenie w³a�ciwych warunków pobytu poza
domem. Pojawiaj¹ siê naturalne okazje wykazania

siê uzdolnieniami, inwencj¹ i aktywn¹ postaw¹ wo-
bec otoczenia, pe³nienia ró¿nych ról. Uczestnicy
rozwijaj¹ umiejêtno�æ radzenia sobie w nowych sy-
tuacjach, zaradno�ci, odwagi, inicjatywy, kole¿eñ-
skiego wspó³dzia³ania, wzajemnej pomocy i solidar-
no�ci oraz racjonalnego wypoczynku. Turystyka
szkolna sprzyja procesom aktywnego zdobywania
przez m³odzie¿ wiedzy, realizuje operatywno-pogl¹-
dowe kszta³cenie, przyczynia siê do przeprowadza-
nia korelacji w�ród- i miêdzyprzedmiotowej. Jest tak-
¿e szans¹ dla takich uczniów, którzy unikaj¹ z ró¿-
nych wzglêdów wychowania fizycznego, osi¹gaj¹
ni¿sze wyniki w nauce, nie maj¹ mo¿liwo�ci korzy-
stania z zajêæ pozaszkolnych. Efekty turystyki szkol-
nej s¹ nieporównywalnie wiêksze ni¿ lekcji szkol-
nych, chocia¿ mniej wymierne. Jak to siê ma do zwal-
czania z³ych nawyków spêdzania wolnego czasu
przez dzieci i m³odzie¿, chyba ju¿ wyja�niaæ nie trze-
ba. Wystarczy skojarzyæ wymienione walory tury-
styki szkolnej z powiedzeniem �Czym skorupka za
m³odu nasi¹knie tym na staro�æ tr¹ci�.

Zdjêcia: archiwum
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Có¿ wiêc stoi na przeszkodzie, aby ten instrument

w pe³ni wykorzystaæ? Jeszcze kilka lat temu SKKT
istnia³y w wielu szko³ach, co tydzieñ na rajdach i
z³azach mo¿na by³o spotkaæ po kilkuset uczestni-
ków, którzy bez wzglêdu na pogodê i dni weeken-
dowe wêdrowali szlakami wokó³ Szczecina. Znacz-
na czê�æ kontynuowa³a swoj¹ pasjê, wyje¿d¿aj¹c
na zimowiska lub letnie obozy wêdrowne. Uczestni-
cy bez problemów znosili czêsto bardzo prymityw-
ne warunki pobytu w schroniskach, d�wigali pleca-
ki, przygotowywali sobie posi³ki itp.

Niestety, w za³o¿eniach reform o�wiatowych coraz
mniej uwagi zwraca siê na rozwój turystyki szkolnej i
marginalizuje siê rolê SKKT w szkole. Nie uwzglêd-
niono mo¿liwo�ci p³acenia nauczycielom � opieku-
nom SKKT za przepracowane godziny ponadprogra-
mowe, w tzw. godzinach karcianych nie sprecyzowa-
no, czy istnieje mo¿liwo�æ prowadzenia zajêæ z ucznia-
mi w ramach SKKT. Rozporz¹dzenia MEN-u doty-
cz¹ce wycieczek i wypoczynku dzieci i m³odzie¿y te¿
czêsto nie przystaj¹ do obecnej rzeczywisto�ci i ka¿-
da nowelizacja jest w³a�ciwie przetwarzaniem tych
paragrafów, które ju¿ istnia³y. A przecie¿ dzia³alno�æ
dydaktyczno-wychowawcza podczas rajdów i obo-
zów jest trudniejsza ni¿ praca w salach lekcyjnych,
wymaga od opiekuna, oprócz wysi³ku fizycznego,
ci¹g³ej gotowo�ci do przewidywania zachowañ
uczestników mog¹cych zagroziæ bezpieczeñstwu in-
dywidualnemu lub grupowemu. Nauczyciel musi byæ
przygotowany do �bycia� czu³ym opiekunem i do-
brym przewodnikiem w terenie, powinien wykazaæ
siê wszechstronn¹ wiedz¹ z ró¿nych dziedzin � hi-
storii, geografii, psychologii, podstaw ¿ywienia itd.

Wydaje mi siê, ¿e w³adze o�wiatowe powinny na
szczeblu centralnym, a szczególnie samorz¹dowym
pochyliæ siê nad problematyk¹ turystyki szkolnej i
wypracowaæ takie instrumenty, aby dyrektorzy pla-
cówek o�wiatowych uwzglêdniali w programach
dydaktyczno-wychowawczych dzia³alno�æ szkol-
nych kó³ krajoznawczo-turystycznych i odpowied-
nio honorowali pracê nauczycieli � opiekunów
SKKT. Nale¿y przywróciæ dobr¹ zasadê, ¿e za dzia-
³alno�æ w SKKT uczniowie mog¹ obligatoryjnie
otrzymywaæ dodatkowe oceny przedmiotowe z geo-
grafii, wychowania fizycznego, wiedzy o spo³eczeñ-
stwie i z zachowania.

Wtedy wzbogaci siê ¿ycie spo³eczno�ci szkolnej
i powiedzenie  �kochanego cia³ka nigdy nie za wie-
le� trafi wreszcie do lamusa, a powszechnym po-
wiedzeniem bêdzie �w zdrowym ciele zdrowy duch�.

Krzysztof Szyd³owski
� przewodnik turystyki górskiej PTTK, nauczy-

ciel Pracowni Turystyczno-Ekologicznej Pa³acu
M³odzie¿y, opiekun SKKT Pa³ac Wêdrusie

Nauczyciel, który jest zainteresowany prowadzeniem
wycieczek szkolnych powinien najpierw sam zacz¹æ
chodziæ na spacery po najbli¿szej okolicy Szczecina.
Nasze miasto ma wyj¹tkowe warunki do wêdrowania,
gdy¿ otoczone jest trzema Puszczami (Wkrzañsk¹, Bu-
kow¹, Goleniowsk¹). Wystarczy wsi¹�æ do autobusu,
tramwaju, aby znale�æ siê w�ród zieleni lasu.

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie proponuje opieku-
nom szkolnych kó³ krajoznawczo-turystycznych
�Le�ne Soboty� � mo¿na skorzystaæ z pomocy or-
ganizatora � przewodnika lub z rozmowy z innym
opiekunem. O znaczeniu i warto�ci wspólnego wê-
drowania �wiadczy fakt, ¿e wspomniana impreza
trwa nieprzerwanie od 1966 roku i cieszy siê du¿ym
zainteresowaniu nauczycieli i uczniów.

Rola nauczyciela jako opiekuna powinna polegaæ
nie tylko na organizowaniu wycieczek, ale równie¿
na ³agodzeniu konfliktów w�ród uczniów, a jego de-
cyzje powinny byæ rzeczowe, poparte argumentami,
które stan¹ siê wyborem ca³ej grupy. Nauczyciel �
wychowawca � turysta powinien ca³y czas czuwaæ
nad bezpieczeñstwem uczestników grupy, wyborem
trasy oraz ewentualnego miejsca noclegu. Co nie
oznacza, ¿e � w bezpiecznych granicach � nie powi-
nien pozwoliæ grupie na spontaniczno�æ, aby ucznio-
wie mieli chêæ prze¿ycia przygody na ³onie przyrody,
a jednocze�nie by opiekun realizowa³ ustalony wspól-
nie plan wycieczki.

Przy d³u¿szych, wielodniowych wyprawach, obo-
zach wêdrownych wa¿ny dla nauczyciela powinien
byæ dobór uczestników. Bardzo dobrze, gdy grupa
od dawna ze sob¹ wêdruje, zna siê, wie, jakie inni
uczestnicy wyprawy maj¹ warunki fizyczne. Lepiej,
gdy uczniowie maj¹ mniej wiêcej równ¹ kondycjê i
podobne predyspozycje psychiczne.

Je�li wycieczki s¹ z przewodnikiem turystycz-
nym, który przekazuje du¿o wiadomo�ci krajoznaw-
czych, grupa powinna byæ przez nauczyciela przy-
gotowana do odbioru informacji, a nawet do zada-
wania uzupe³niaj¹cych pytañ.

W czasie d³u¿szych wycieczek wa¿nym elemen-
tem informacji dla nauczyciela powinna byæ lista
noclegów w Polskim Towarzystwie Schronisk
M³odzie¿owych, które s¹ dostosowane do w³a-
�ciwego odpoczynku m³odzie¿y oraz s¹ du¿o tañ-
sze od hoteli i pensjonatów.

Pieszo? Kajakiem?
Rowerem?
Olgierd Wac³awik

Turystyka szkolna
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Turystyka piesza
To najprostszy rodzaj turystyki. Do jej uprawia-

nia wystarcz¹ wygodne, dobre, nieprzemakalne
buty, no i oczywi�cie plecak. Zale¿nie od pogody
nale¿y siê odpowiednio ubraæ, by nie odchorowaæ
wyprawy.

Wybieraj¹c taki rodzaj turystyki, trzeba j¹ w³a�ci-
wie zaplanowaæ. Nie mo¿na zapomnieæ o mijanych
na trasie zabytkach � nie chodzi jednak tylko o  przy-
stawanie przy nich, ale równie¿ o powiedzenie, prze-
czytanie lub wys³uchanie krajoznawczej informacji.

Turystyka górska to wy¿szy, trudniejszy sto-
pieñ wêdrowania. Na rado�æ z przebywania w
górach wp³ywaj¹ warunki terenowe, no i zmienna
pogoda. Turysta górski powinien mieæ �górskie�
buty, plecak, a tak¿e odpowiednie warstwowe
ubranie. Nie zapominajmy te¿ o p³aszczu przeciw-
deszczowym. W górskiej turystyce wa¿na jest
kondycja, dlatego niezbêdne jest wcze�niejsze
przygotowanie fizyczne.

Na �cie¿kach, trasach, wodzie�
Na d³u¿sze i szybsze pokonywanie ustalonych

tras pozwala turystyka rowerowa. Coraz czê�ciej
spotykamy w miastach oraz przy wielu ogólno-
dostêpnych drogach kolarskie �cie¿ki. Do innych
form turystyki zaliczamy jeszcze: turystykê ko-
larsk¹ � górsk¹, konn¹, narciarsk¹, sp³ywy kaja-
kowe, ¿eglarstwo.

Od czego zale¿y sukces wyprawy i zadowole-
nie uczestników z przebytej trasy? Kondycja to
jeden z wa¿niejszych czynników decyduj¹cych o
powodzeniu wycieczki. Wydaje mi siê, ¿e równie
wa¿na jest predyspozycja psychiczna turystów i
dobór uczestników wêdrówki. Nie powinien o tym
zapomnieæ nauczyciel prowadz¹cy wycieczkê.
Przy d³u¿szych trasach trzeba przewidzieæ odpo-
czynki, ustaliæ d³ugo�æ noclegu. Nie zapomnijcie
przed wyruszeniem o wygodnych butach � z³e
obuwie potrafi zepsuæ ka¿d¹, nawet  najlepiej za-
planowan¹ i najciekawsz¹ wycieczkê.

Nauczyciel i uczniowie powinni równie¿ pomy-
�leæ o poinformowaniu grona nauczycielskiego i
pozosta³ych uczniów o swoich wyprawach. Mog¹
to byæ informacje na pi�mie umieszczone w ogólnie
dostêpnych miejscach w szkole � o ilo�ci uczestni-
ków, d³ugo�ci trasy, zwiedzanych obiektach krajo-
znawczych na ostatniej wyprawie.

Wêdruj¹c, uczniowie zdobywaj¹ odznaki turystycz-
ne: za ilo�æ przebytych kilometrów, poznane obiekty
architektury, pomniki przyrody itp. Odznaki mog¹ byæ
uroczy�cie wrêczane np. przez dyrekcje szko³y.

Przewodnik radzi turystom
� korzystaj z k¹pieli w miejscach dozwolonych

tylko pod opiek¹ doros³ych, ratownika,
� nie wskakuj do nieznanych zbiorników wod-

nych, gdy¿ mo¿e siê to zakoñczyæ powa¿nym ura-
zem cia³a,

� uwa¿aj na kleszcze � na wycieczce do lasu za-
k³adaj odzie¿ os³aniaj¹c¹ cia³o, u¿ywaj �rodków od-
straszaj¹cych komary i kleszcze. Po ka¿dym poby-
cie na terenach zalesionych dok³adnie obejrzyj swo-
je cia³o,

� nie pal ogniska w lesie ani w innym miejscu do
tego niewyznaczonym,

� chroñ siê przed nadmiarem promieni s³onecz-
nych. U¿ywaj kremów z filtrem przeciws³onecznym,
no� nakrycie g³owy. Miêdzy godzin¹ 11 a 14 pro-
mienie s³oneczne s¹ najsilniejsze. Najlepiej przeby-
waj wtedy w cieniu,

� pij wodê niegazowan¹ i �wie¿e soki owocowe,
zw³aszcza w upalne dni,

� myj czêsto rêce wod¹ i myd³em,
� bezwzglêdnie informuj opiekuna wycieczki lub

rodzica o wszelkich sytuacjach zagro¿enia (np. obec-
no�æ obcych osób, oddalenie siê dalej poza miej-
sce wypoczynku, zakupy z nieznanego �ród³a),

� pamiêtaj o numerach telefonu do domu, najbli¿-
szych, miejsca pobytu, telefonu zaufania (116 111).

Udanych wypraw!

Olgierd Wac³awik � nauczyciel, krajoznawca, przewodnik,
podró¿nik, mi³o�nik turystyki pieszej, kolarskiej i górskiej.
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Od kilku lat prowadzê szkoln¹ turystykê w Gim-
nazjum nr 3 im. J. Kusociñskiego. Przejê³am istniej¹-
ce ju¿ ko³o SKKT, które postanowi³am pobudziæ do
bardziej aktywnego dzia³ania. Zaczê³am szukaæ ró¿-
nych sposobów na zachêcenie uczniów turystyk¹.

Na pocz¹tek, w 2006 roku, zaczêli�my uczestni-
czyæ w rajdach organizowanych przez PTTK. By³y
to rajdy po ró¿nych zak¹tkach Szczecina, czêsto po-
³¹czone z konkursami z  nagrodami i kie³bask¹ z ogni-
ska na zakoñczenie. Zachêcani przeze mnie ucznio-
wie wprawdzie w nich uczestniczyli, ale widzia³am,
¿e nie s¹ do koñca przekonani do tej formy rajdów.

Dla gimnazjalistów nie do koñca s¹ ciekawe przej-
�cia z przewodnikiem � choæby by³ najlepszy, a wie-
lu mamy takich w Szczecinie. Choæby�my wyszuki-
wali najciekawsze trasy, zniechêcaj¹ siê szybko. Gim-
nazjali�ci potrzebuj¹ wyzwañ.

W poszukiwaniu wyzwañ atrakcyjnych dla m³o-
dego cz³owieka, trafi³am na rajdy na orientacjê. Za-
intrygowa³a mnie ta forma aktywnego spêdzania
wolnego czasu, wiêc podjê³am wspó³pracê z klu-
bem �Wiking� i Robertem Filipskim, który pomaga³
mi w organizowaniu szkoleñ dotycz¹cych Imprez
na Orientacjê oraz z Pa³acem M³odzie¿y, w którym
dziewczyny z sekcji turystycznej Ela Wielgoszew-
ska i Ala Wojni³ko wspiera³y mnie szkoleniami me-
rytorycznymi i ró¿nymi ciekawymi konkursami. Oka-

za³o siê to byæ strza³em w dziesi¹tkê. Zainteresowa-
nie rajdami momentalnie wzros³o. Uczniowie, wy-
chodz¹c do lasu z map¹ i kompasem, o¿ywili siê nie
tylko turystycznie. Zaczê³o im zale¿eæ na rywaliza-
cji, zaczêli liczenie punktów, zwracali uwagê na po-
pe³niane b³êdy i korygowali je. Rajdy okaza³y siê
byæ atrakcyjne i przychodzi³y na nie coraz wiêksze
rzesze uczniów . Czê�æ z czystej ciekawo�ci, czê�æ
dla towarzystwa: �bo idzie kolega�, ale du¿a grupa z
powodu autentycznego zaanga¿owania.

Kolejnym etapem moich dzia³añ turystycznych
by³o samodzielne organizowanie Imprez na Orien-
tacjê.  Zaczê³o siê to w 2008 roku. Opracowywa³am
jednodniowe imprezy wokó³ Szczecina, które sta³y
siê wydarzeniami cyklicznymi i funkcjonuj¹ do dzi�
pod nazw¹ �Puchar Starego Remola�.  Imprezy te
przygotowujê wspólnie z absolwentami, a zw³asz-
cza z Bartkiem Mazanem, moim wychowankiem,
który pasjonuje siê marszami i biegami na orienta-
cjê. Wielu moich uczniów, którzy z³apali bakcyla tu-
rystycznego, po przej�ciu do szkó³ �rednich staje
siê, jak to okre�li³ jeden z moich kolegów, �naryb-
kiem� dla turystyki w szkolnictwie �rednim. Niektó-
rzy absolwenci zdobyli uprawnienia przewodnika
turystycznego, organizuj¹ sami trasy marszowe, wy-
je¿d¿aj¹ na ogólnopolskie turystyczne imprezy.

Za jeden z najwiêkszych sukcesów w tej dziedzi-
nie uwa¿am zdobycie po raz trzeci z rzêdu I miejsca
�Dru¿ynowych Mistrzostwa Polski w Turystycz-
nych Imprezach na Orientacjê� przez reprezentan-

Jaki jest zatem przepis na aktywnie dzia-
³aj¹ce szkolne ko³o turystyczne? Moim zda-
niem liczy siê �turystyczna osobowo�æ�
prowadz¹cego i umiejêtno�æ zaciekawienia
m³odzie¿y tematem oraz odpowiedniego
doboru proponowanych form aktywno�ci
do potrzeb m³odych ludzi.

Turystyka szkolna

Przepis
na aktywno�æ
Justyna Muraszewska
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tów Szczecina, w�ród których trzon dru¿yny stano-
wi¹ moi absolwenci.

Te du¿e, ale i nawet maleñkie sukcesy, a zw³asz-
cza zaanga¿owanie m³odzie¿y dodaj¹ skrzyde³.
Zw³aszcza, ¿e praca koordynatorów szkolnych kó³
SKKT czêsto bywa niedoceniana i traktowana po
macoszemu.

W 2009 roku zaczê³am wraz z Bartkiem organizo-
waæ Ogólnopolskie Imprezy na Orientacjê. Zorga-
nizowali�my 4 du¿e imprezy sklasyfikowane przez
Zarz¹d G³ówny PTTK do rangi imprez ogólnopol-
skich. By³y to imprezy kilkuetapowe, które wyma-
ga³y du¿ego zaanga¿owania i pracy � nie tylko mo-
jej. Organizacja wymaga³a wynajêcia bazy noclego-
wej, zapewnienia ciep³ego posi³ku, poszukiwania
sponsorów nagród dla zwyciêzców. Nie by³o to
³atwe zadanie. Dlatego w tym miejscu dziêkujê
wszystkim, którzy mi pomagali i pomagaj¹: nauczy-
cielom i wspieraj¹cym mnie absolwentom, mojemu
mê¿owi, który zawsze mi  towarzyszy, instytucjom i
szko³om: w Wielgowie, i  �Szkole Podstawowej na
G³êbokim� oraz o�rodkowi wypoczynkowemu �Pro-
myk� w Iñsku.

Jaki jest zatem przepis na aktywnie dzia³aj¹ce
szkolne ko³o turystyczne? Moim zdaniem liczy siê
�turystyczna osobowo�æ� prowadz¹cego i umiejêt-
no�æ zaciekawienia m³odzie¿y tematem oraz odpo-
wiedniego doboru proponowanych form aktywno-
�ci do potrzeb m³odych ludzi. Warto znale�æ te¿
wabik przyci¹gaj¹cy uczniów, pokazanie im wymier-
nych korzy�ci p³yn¹cych z uczestnictwa w rajdach,
np. na lekcjach geografii. Je¿eli uczniowie zobacz¹,

Justyna Muraszewska
� nauczyciel geografii, podstaw
przedsiêbiorczo�ci i nauczyciel bi-
bliotekarz w Gimnazjum nr 3
im. J. Kusociñskiego w Szczecinie

¿e mog¹ byæ z tego korzy�ci, chêtniej przychodz¹
na rajdy i w rezultacie siê w nie zaanga¿uj¹.

Chcê podzieliæ siê swoj¹ pasj¹ z moimi wycho-
wankami, ¿eby do�wiadczyli uroków turystyki i
rajdów, przekonali siê, ¿e to jest fajne. Chcê, aby
do�wiadczyli tych emocji, kiedy zagubi¹ siê na
trasie, bo nie zawsze umiej¹ odczytaæ mapê. Na-
uczyli siê, jak siê chodzi wieczorem z latark¹ po
lesie, kiedy jest zimno, czy te¿ pada. Poznali zasa-
dy, jak siê nie zgubiæ w terenie. Dowiedzieli siê,
co trzeba ze sob¹ zabraæ i jak siê przygotowaæ do
rajdu, na którym nocujemy na sali w szkole, na
pod³odze. Z jednej strony uczyni to z nich osoby
zaradne, z siln¹ osobowo�ci¹, z drugiej za� � do-
�wiadcz¹ emocji, których siê nie zapomina. By-
wa³y rajdy, kiedy by³o zimno, mokro, ciemno, ale
m³odzie¿ zapamiêta³a to pozytywnie i do dzi�
wspomina, kiedy siê spotykamy.

Dlatego warto zmotywowaæ nauczycieli do po-
dejmowania takich dzia³añ w pracy z uczniami, do-
ceniaj¹c ich wysi³ek i zaanga¿owanie. Sam ¿al po-
zbawienia m³odzie¿y uczestnictwa w ulubionej for-
mie aktywnego wypoczynku mo¿e kiedy� nie wy-
starczyæ jako jedyna motywacja.
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Jestem opieku-
nem Szkolnego
Ko³a Polskiego To-
warzystwa Schro-
nisk  M³odzie¿o-
wych w Gimnazjum
nr 5 Szczecinie i od
ponad dziesiêciu
lat  realizujê spo-
³ecznie ideê popu-
laryzowania ak-
tywnego sposobu
spêdzania  wolne-
go czasu oraz mo-
tywowania i anga¿owania do tego m³odzie¿y w my�l
wiod¹cego w mojej szkole  has³a �Gimnazjum nr 5 �
szko³a  promuj¹ca  zdrowy  styl  ¿ycia�. Górnolotne
has³a, jakkolwiek bardzo s³uszne, nigdy nie zast¹-
pi¹   �pracy u podstaw�, która wyzwoli w uczniach
CHÊÆ robienia czego�  pozytywnego dodatkowo,
w ramach ponadprogramowych i nieocenianych
stopniami zajêæ i oderwie ich na kilka godzin od
komputera. To w³a�nie ta  CHÊÆ, wynikaj¹ca z ro-
sn¹cej z wiekiem �wiadomo�ci daje szansê na wy-
korzystanie ogromnego potencja³u si³ i zaintereso-
wania dziedzin¹, przynosz¹c¹ tak wielkie korzy�ci
dla kszta³towania ich charakteru i osobowo�ci.
Czego Ja�� itd. � to przys³owie ma tutaj bardzo
trafne zastosowanie.

Turystyka i ekologia s¹ ze sob¹ zwi¹zane niero-
zerwalnie, a przyk³ad nauczyciela z pasj¹ daje
uczniom zachêtê do podejmowania ró¿nych tury-
stycznych i ekologicznych wyzwañ. Mnie udaje
siê szczê�liwie zaszczepiæ w m³odych ludziach po-
trzebê realizowania tego typu projektów z po¿yt-
kiem   dla  szko³y, ale  przede  wszystkim dla nich
samych. Nigdy nic na si³ê, ani  z przymusu, bo

nawet gdyby raz uda³o siê takiego ucznia namó-
wiæ, to bez w³a�ciwej motywacji ju¿ drugi raz na
rajd nie pójdzie i w szkolnym  ogrodzie pracowaæ
nie zechce. A, wed³ug mnie, tylko systematyczne
dzia³ania, podobnie  jak  systematyczna nauka maj¹
sens i pozwalaj¹ zachowaæ dobr¹ kondycjê fizyczn¹
i umys³ow¹, rozwijaæ zainteresowania, pog³êbiaæ
wiedzê  przyrodnicz¹, przynosiæ widoczne efekty
w prawid³owym  rozwoju  osobowo�ci uczniów,
zw³aszcza w sferze poznawczej, wychowawczej i
ogólnie mówi¹c � spo³ecznej.

Nasze szkolne ogrody s¹, powiem to nieskrom-
nie, imponuj¹ce i stanowi¹  piêkn¹ wizytówkê ca-
³ego osiedla. Od wczesnej wiosny do pó�nej je-
sieni wielu uczniów wykonuje prace pielêgnacyj-
ne, a liczni mieszkañcy g³o�no wyra¿aj¹ swoj¹
bardzo pozytywn¹ opiniê, ³ami¹c negatywny ste-
reotyp oceniania  nastolatków w tym  trudnym,
gimnazjalnym wieku.

Mam to szczê�cie, ¿e wielu uczniów w historii mo-
jej szko³y, z któr¹ jestem zwi¹zana od samego pocz¹t-
ku jej istnienia uczestniczy³o przez ca³e trzy lata swo-
jej edukacji w prawie wszystkich oferowanych for-
mach turystycznej dzia³alno�ci, jak rajdy, zloty, wy-
miany miêdzynarodowe, festiwale m³odzie¿y,  praca
w szkolnym ogrodzie. Jedn¹ z form dzia³alno�ci moje-
go szkolnego ko³a turystycznego jest  organizowa-
nie  wspó³pracy  miêdzynarodowej uczniów  na  bazie
m³odzie¿owych schronisk zarówno w Niemczech, jak
i  w Polsce. S¹ to imprezy wielodniowe, czêsto  wspó³-
finansowane  przez  organizacjê Polsko-Niemiecka
Wspó³praca M³odzie¿y i maj¹ charakter zarówno
wyjazdowy, jak i  pobytowy. Podczas tych projektów
realizowany jest okre�lony program, a m³odzi ludzie
poznaj¹ swoj¹  kulturê, obyczaje, siebie nawzajem i
przy tej okazji ³ami¹ pokutuj¹ce czêsto negatywne
stereotypy i uprzedzenia. To sytuacje powszednie-
go dnia  daj¹ im okazjê do konfrontacji jêzyka pozna-
wanego na lekcjach z tym �¿ywym� jêzykiem bezpo-
�redniego kontaktu.

(�) tylko systematyczne dzia³ania, po-
dobnie  jak  systematyczna nauka maj¹
sens i pozwalaj¹ zachowaæ dobr¹  kondy-
cjê fizyczn¹ i umys³ow¹, rozwijaæ zainte-
resowania, pog³êbiaæ wiedzê  przyrod-
nicz¹, przynosiæ widoczne efekty w pra-
wid³owym  rozwoju  osobowo�ci uczniów,
zw³aszcza w sferze poznawczej, wycho-
wawczej i ogólnie mówi¹c � spo³ecznej.

Turystyka szkolna

Moja pasja
Jadwiga  Nijaka
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Do tej pory zrealizowane  zosta³y  nastêpuj¹ce
projekty (w chronologicznym ujêciu, od 2003 roku
pocz¹wszy): Tydzieñ Projektów pod has³em �M³o-
dzie¿ dla Europy� w Pasewalku; Polsko-Niemiecki
Festiwal M³odzie¿y w Wa³czu; Polsko-Niemiecki
Festiwal M³odzie¿y w Strasburgu; miêdzynarodo-
wa wymiana m³odzie¿y Polski i Niemiec w Zielow
w Niemczech; miêdzynarodowa wymiana m³odzie-
¿y Polski i Niemiec w Mirow w Niemczech; Polsko-
Niemiecki Festiwal M³odzie¿y w Stargardzie Szcze-
ciñskim; wyjazd do Born � Ibenhorst i spotkanie z
m³odzie¿¹ niemieck¹; miêdzynarodowa impreza na
orientacjê zorganizowana w ramach Dni Morza z
udzia³em m³odzie¿y z Lubeki; wyjazd do Strasbur-
ga w Meklemburgii na Polsko-Niemiecki Festiwal
M³odzie¿y; wizyta w naszym gimnazjum 20-oso-
bowej grupy uczniów z Turyngii; Polsko Niemiec-
ki Festiwal M³odzie¿y w Koszalinie; projekt pol-
sko-niemiecki � spotkanie m³odzie¿y w Prorze na
wyspie Rugia pod has³em �Jedna Europa�; Festi-
wal M³odzie¿y Euroregionu Pomerania w Koszali-
nie; wyjazd uczniów Gimnazjum nr 5 do M³odzie-
¿owego Schroniska w Born-Ibenhorst i spotkanie
z m³odzie¿¹ niemieck¹; polsko-niemiecka wymiana
m³odzie¿y miêdzy uczniami z Gesamtschule w  Pre-
row i Gimnazjum nr 5.

Obszerne sprawozdania z ka¿dego przedsiêwziê-
cia  znajduj¹ siê w szkolnej dokumentacji i s¹ pu-
blicznie dostêpne.

 Bardzo bogata dokumentacja szkolna i liczne
publikacje prasowe ilustruj¹ szczegó³owo zarówno
zrealizowane na przestrzeni 14 lat przedsiêwziêcia,
jak i przedstawiaj¹ u�miechniête twarze ogromnej
rzeszy uczniów, którzy przyczynili siê do zdobycia
wielu  nagród i wyró¿nieñ w  ró¿norodnych konkur-
sach,  zarówno  miejskich, jak i ogólnopolskich.

Nie sposób wymieniæ wszystkich, ale w tych naj-
bardziej  presti¿owych  zajmowali�my kilkakrotnie
pierwsze miejsca: �Ca³y Szczecin w  kwiatach�,  �Zie-
lona szko³a � nasza przygoda z  przyrod¹� czy wy-

ró¿nienie Kapitu³y Konkursu �Piêkniejsza  Polska� i
wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotogra-
ficznym Wydawnictwa Szkolnego PWN.

Liczne puchary i dyplomy z tych konkursów sta-
nowi¹ na zawsze dowód  tworzenia  historii i pozy-
tywnego wizerunku mojej szko³y, z któr¹ siê zawsze
identyfikujê, znajduj¹c  tutaj  sprzyjaj¹c¹ atmosferê
i przychylno�æ dyrekcji do moich, zwariowanych
czasem, ekologicznych i turystycznych projektów
realizowanych wspólnie z uczniami.

Ten rodzaj podsumowania mojej pracy jest tylko
wyrywkowy i mam nadziejê, ¿e  jeszcze nie czas na
koñcowy bilans. Uwa¿am te¿, ¿e w dobie  ci¹g³ych
zmian struktury szkó³ i oszczêdno�ciowych posuniêæ
w³adz  obowi¹zkiem ka¿dego nauczyciela jest promo-
wanie swojej szko³y na ró¿ne  sposoby. A  je�li  kto�
odniós³  wra¿enie, ¿e  jestem samochwa³¹,  to  �sorry
Vinetou� � nie taki by³ mój cel. Chcia³am tylko poka-
zaæ innym, zw³aszcza  m³odym nauczycielom, ¿e swoj¹
osobist¹ pasjê i zainteresowania mo¿na z obopól-
nym po¿ytkiem wykorzystaæ w pracy zawodowej i
niekoniecznie  stawiaæ jako pierwsze pytanie  �za ile?�.
Tylko ¿e ja pochodzê z innego  pokolenia, które ju¿
powoli odchodzi �do  lamusa�. Mimo to mam nadzie-
jê, ¿e  taka retrospekcja bêdzie dla mnie samej form¹
motywacji w pokonywaniu ró¿nych przeszkód: cza-
sowych, zdrowotnych czy finansowych.

Osoby zainteresowane mog¹ prze�ledziæ historiê
dzia³alno�ci mojego ko³a  na  podstawie sprawoz-
dañ i licznych  artyku³ów oraz na bie¿¹co obserwo-
waæ  stronê internetow¹  www.gimnazjum5.szcze-
cin.pl i stronê Pa³acu M³odzie¿y.

Zapraszam do skorzystania z moich do�wiad-
czeñ i zapoznania siê z ofert¹ ekologicznych i tu-
rystycznych pomys³ów, wszak dzielenie siê swo-
imi do�wiadczeniami to równie¿ jeden z naszych
nauczycielskich obowi¹zków.

Jadwiga Nijaka
� nauczycielka jêzyka niemieckiego

w Gimnazjum nr 5 w Szczecinie
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Od 6 lat jestem opiekunem SKKT w Zespole Szkó³
Rzemie�lniczych. Jako nauczyciel bibliotekarz nie
jestem wychowawc¹ konkretnej klasy i w zwi¹zku
z tym cz³onków ko³a werbujê na zasadzie zg³oszeñ
i polecania przez innych wychowawców. Corocz-
nie przeprowadzam rekrutacjê w�ród pierwszokla-
sistów, wykorzystuj¹c do tego celu gabloty na
szkolnych korytarzach oraz lekcje biblioteczne, czy
czas, który m³odzie¿ spêdza w naszej multimedial-
nej pracowni (czytelni).

Oferta SKKT jest kierowana do uczniów Zasadni-
czej Szko³y Zawodowej nr 7 i do s³uchaczy Technikum
Uzupe³niaj¹cego dla Doros³ych nr 4. Ze wzglêdu na
specyficzn¹ pracê w naszej szkole, spotkania odby-
waj¹ siê 2 razy co drugi tydzieñ lub w wybrane soboty.
Jest to grupa m³odzie¿y, która w wyznaczonym czasie
nie ma zajêæ w zak³adach szkol¹cych.

Nasza grupa turystyczna pracuje dwubiegowo. Z
jednej strony wykazuje aktywno�æ na terenie szko³y.
Przyjêli�my ró¿ne formy spotkañ w bardzo dobrze

wyposa¿onej pracowni interdyscyplinarnej. Ponadto
propagujemy SKKT w postaci gazetek w gablocie
szkolnej, organizujemy wystawy, konkursy i akcje o
zasiêgu ogólnoszkolnym.

Drugim aspektem naszej dzia³alno�ci s¹ wyj�cia,
wycieczki, rajdy lub imprezy plenerowe. Wspó³pracu-
jemy równie¿ z dzia³aj¹cym w szkole Ko³em Edukacji
Morskiej, prowadzonym od momentu jego powstania
przez nauczyciela PO, Edmunda Jab³oneckiego. Stara-
my siê wtedy, by zainteresowanej aktywnym wypo-
czynkiem m³odzie¿y przedstawiæ atrakcyjne formy roz-
rywki. Nale¿¹ do nich: rejsy po Odrze i wodolotem do
�winouj�cia, wycieczki piesze i rajdy rowerowe po
Puszczy Bukowej i Wkrzañskiej, sp³ywy kajakowe w
oparciu o Klub P³onia istniej¹cy na przystani Dziewo-
klicz, ale przede wszystkim pokazujemy nieznane i nie-
zwyk³e atrakcje i ciekawostki naszego miasta.

Do swoistej tradycji przeszed³ udzia³ naszej m³odzie-
¿y w corocznej akcji �Sprz¹tanie �wiata� � w kwietniu
bierzemy aktywny udzia³ w uprz¹taniu po zimie miej-
skich lasów na Arkonce, czy wokó³ jez. G³êbokiego.

Zajêcia i spotkania, które odbywaj¹ siê w szkole, to
urozmaicone tematycznie formy, które nazywam tu-
rystyk¹ �teoretyczn¹�. M³odzie¿y pozostawiam ini-
cjatywê, wybór tematu. Osobi�cie, jako w miarê do-
�wiadczony podró¿nik i turysta z zami³owania, pod-
powiadam i doradzam, oferujê i organizujê odpowied-
nie materia³y, udostêpniam eksponaty z wypraw, al-
bumy, foldery i przewodniki. Na podstawie literatury
podró¿niczej, przewodników i ró¿norodnych stron
internetowych, w tym tak¿e Google Earth, przygoto-
wujemy i opracowujemy ciekawe spotkania, wzbo-
gacaj¹c nasz¹ wiedzê i do�wiadczenia. Takie �podró-
¿e� odby³y siê np. do Meksyku, Peru i Boliwii, Indii i
Nepalu, a tak¿e do Australii.

Zapoznajemy siê wtedy ze specyfik¹ geogra-
ficzn¹, kultur¹ danego regionu, stylami podró¿o-
wania, niespodziankami i odmienno�ci¹ zwycza-

Zajêcia i spotkania, które odbywaj¹ siê
w szkole, to urozmaicone tematycznie for-
my, które nazywam turystyk¹ �teore-
tyczn¹�. Na podstawie literatury podró¿-
niczej, przewodników i ró¿norodnych stron
internetowych, w tym tak¿e Google Earth,
przygotowujemy i opracowujemy ciekawe
spotkania, wzbogacaj¹c nasz¹ wiedzê i do-
�wiadczenia. Takie �podró¿e� odby³y siê
np. do Meksyku, Peru i Boliwii, Indii i Ne-
palu, a tak¿e do Australii.

Turystyka szkolna

Od Puszczy
Bukowej

do �Nepalu
Hanna Szpakowska-Drotlew
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Szkolne Ko³o Krajoznawczo-Turystyczne zosta-
³o za³o¿one w naszej szkole po to, aby zachêciæ dzieci
do aktywnego spêdzania wolnego czasu. Aktywny
ruch podczas naszych wêdrówek spe³nia wa¿n¹ rolê
w ¿yciu m³odego cz³owieka. Uczniowie wzbogacaj¹
swoj¹ wiedzê na temat otaczaj¹cej ich przyrody. Ucz¹
siê z ni¹ przebywaæ i j¹ szanowaæ.

Rajdy piesze odbywaj¹ siê cyklicznie w ramach
Le�nych Sobót, a prowadzone s¹ przez pani¹ El¿-
bietê Wielgoszewsk¹ z Pa³acu M³odzie¿y. Najczê-
�ciej wêdrujemy po Puszczy Wkrzañskiej, Lesie
Arkoñskim i Puszczy Bukowej. Za ka¿dym razem
odkrywamy nowe dla nas szlaki i miejsca. Ta for-
ma ruchu cieszy siê du¿ym zainteresowaniem
uczniów. Uczestnikami rajdów s¹ dzieci klas 0-VI
oraz ich m³odsze rodzeñstwo wraz z rodzicami.
Rajdy w ramach Le�nych Sobót przybra³y u nas
formê rodzinnych wêdrówek. Czêsto bior¹ w nich
udzia³ dziadkowie, rodzice, starsze i m³odsze ro-
dzeñstwo. Najm³odszym uczestnikiem jest pó³to-
raroczny Hubert, który z siostr¹ i rodzicami poko-
nuje wyznaczone trasy.

Dzieci maj¹ za³o¿one ksi¹¿eczki turystyki pieszej,
w której zapisywane s¹ trasy rajdów, ilo�æ przeby-

Rajdy w ramach Le�nych Sobót przybra³y u
nas formê rodzinnych wêdrówek. Czêsto bior¹
w nich udzia³ dziadkowie, rodzice, starsze i
m³odsze rodzeñstwo. Najm³odszym uczestni-
kiem jest pó³toraroczny Hubert, który z siostr¹
i rodzicami pokonuje wyznaczone trasy.

Chwila zas³u¿onego odpoczynku na Bukowcu.

jow¹,  histori¹, sztuk¹ i architektur¹. Staram siê o
przywo³anie jak najbardziej realnych wra¿eñ, ta-
kich jak: odprawy podró¿nych na ró¿nych lotni-
skach, smaki i przyprawy (które ju¿ i u nas mo¿na
spotkaæ w sprzeda¿y), np.: herbaty i jej odmiany,
kawy z Himalajów, sosy i azjatyckie przyprawy, zio³a
a nawet kadzide³ka. Mogli�my poznaæ egzotyczne
przepisy kulinarne, np.: kura w czekoladzie z Juka-
tanu, ws³uchaæ siê w d�wiêki aborygeñskiej didiri-
dji lub nagranych na p³ytach �piewach mnichów
buddyjskich, poznaæ ludowe nagrania meksykañ-
skich �mariaczi�, by³y te¿ próby uk³adania �sari�.
Dodatkowo spotkania tematyczne wzbogacane
by³y odpowiednimi przewodnikami, folderami i al-
bumami z fotografiami, mapami.

Mo¿emy siê równie¿ pochwaliæ wieloletni¹ tradycj¹
organizowania spotkañ z ciekawymi lud�mi zaprasza-
nymi na spotkania z m³odzie¿¹ naszej szko³y. Wraz z
Ko³em Edukacji Morskiej przygotowujemy wizyty i
zapraszamy kapitanów ¿eglugi wielkiej, uczestników
misji pokojowych w Afganistanie czy Iraku � zawodo-
wych ¿o³nierzy z V Pu³ku Saperów w Podjuchach. W
czasie tych spotkañ uczniowie i uczestnicy naszych
szkolnych kó³ zainteresowañ mog¹ wys³uchaæ wspo-
mnieñ i relacji, obejrzeæ na przygotowanych filmach,
zdjêciach lub prezentacjach, w jakich warunkach i sy-
tuacjach znajdowali siê nasi go�cie w czasie pe³nienia
swoich obowi¹zków.

Jako opiekun m³odzie¿y zobowi¹zana by³am do
uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach, które s¹
organizowane przy sekcji turystycznej Pa³acu M³o-
dzie¿y. Od pe³nych turystycznych pasji i zaanga¿owa-
nia metodyków uzyskujê du¿¹ pomoc i materia³y do
swojej pracy. Organizowane spotkania i szkolenia dla
opiekunów SKKT daj¹ wiele satysfakcji, a tak¿e s¹
polem wymiany do�wiadczeñ i nabywania nowych,
twórczych pomys³ów.

Podsumowuj¹c, pragnê³am w krótkim rysie podzie-
liæ siê refleksjami o ró¿norodno�ci form przekazywania
wiedzy i formowania postaw w�ród naszych uczniów.
Nie tylko �ex catedra�, lecz bêd¹c z nimi i po�ród nich,
pokazuj¹c, jak ró¿norodne s¹ mo¿liwo�ci zdobywania
umiejêtno�ci i do�wiadczanie otoczenia � zarówno tego
najbli¿szego, jak i oddalonego tysi¹ce km od nas.

Hanna
Szpakowska-Drotlew
� absolwentka Instytutu

Bibliotekoznawstwa i Informa-
cji Naukowej Uniwersytetu
Warszawskiego, nauczyciel
bibliotekarz, opiekun ko³a
SKKT w Zespole Szkó³
Rzemie�lniczych w Szczecinie

Turystyka szkolna

M³odzi wêdrowcy
w SP 18

Marta Nowosielecka
Anna Pa³aszewska
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kroniki. Opisywa³ w nim trasy rajdów, rysowa³ mapy
i pisa³ o swoich odczuciach. Jego kronika zosta³a
wyró¿niona na konkursie w Pa³acu M³odzie¿y.

Tomek w dalszym ci¹gu pisze kronikê, a swoje
refleksje z rajdów umieszcza na stronie internetowej
Pa³acu M³odzie¿y.

Tomek Fuks otrzymuje nagrodê za kronikê z r¹k p. Grze-
gorza Janowskiego z Wydzia³u O�wiaty.

Zdjêcia: Anna Pa³aszewska

Kroniki SP 18 � u góry kronika Tomka Fuksa, a poni¿ej
A. Pa³aszewskiej.

Bierzemy udzia³ w rajdach na orientacjê, organi-
zowanych przez Klub Sportowy �Wiking�. Dzieci
ucz¹ siê odczytywania mapy, orientacji w terenie,
odnajdywania miejsc i punktów kontrolnych, a tak-
¿e zdrowej rywalizacji.

S¹ one podsumowaniem i sprawdzeniem zdoby-
tych umiejêtno�ci praktycznych oraz naszych szko-
leñ teoretycznych. Efektem takiej pracy s¹ wysokie
osi¹gniêcia indywidualne i zespo³owe. W roku szkol-
nym 2011/2012 zajêli�my I miejsce w Parkowych
Imprezach na Orientacjê, Pucharu Czterech Pór
Roku 2011 i I miejsce w rywalizacji pod nazw¹ Pu-
char Szczecina 2011 w Imprezach na Orientacjê.

Organizowanie rajdów zajmuje du¿o czasu i wy-
maga od nas ogromnych wyrzeczeñ, ale sprawia
wiele rado�ci i satysfakcji. Cieszymy siê, ¿e tury-
styka w naszej szkole prê¿nie siê rozwija, a nasi
uczniowie osi¹gaj¹ sukcesy.

Marta Nowosielecka, Anna Pa³aszewska
� opiekunki SKKT w Szkole Podstawowej nr 18

tych kilometrów, a po ich weryfikacji zdobywaj¹
kolejne odznaki turystyczne.

Nasze dzia³ania nie koñcz¹ siê tylko na rajdach. Przy-
stêpujemy tak¿e do konkursów organizowanych przez
Pa³ac M³odzie¿y i PTTK. Dwukrotnie zajêli�my III
miejsce w miejskim konkursie na Najciekawsz¹ Tu-
rystycznie Szko³ê, tj. w 2010r. i 2012r. W konkursie
na Najaktywniejsze Szkolne Ko³o Krajoznawczo-Tu-
rystyczne organizowanym przez PTTK zajêli�my V
miejsce i otrzymali�my puchar. Ponadto od sze�ciu
lat prowadzone s¹ przez  Annê Pa³aszewsk¹ kroniki
rajdów, które w konkursie organizowanym przez
Pa³ac M³odzie¿y otrzymuj¹ wyró¿nienia.

�Zimowa� Le�na Sobota po Puszczy Wkrzañskiej.

Odbieranie nagrody za zajêcie III miejsca w konkursie
na Najciekawsz¹ Turystycznie Szko³ê.

W roku szkolnym 2011/2012 uczeñ klasy drugiej,
Tomasz Fuks zacz¹³ uczestniczyæ w naszych rajdach.
Postanowi³ prowadziæ w³asne notatki zacz¹³ uczest-
niczyæ w zeszycie, które z czasem przybra³y formê

Dyrektor SP 18 i opiekunki SKKT odbieraj¹ puchar za
zajêcie V miejsca w konkursie na Najaktywniejsze Szkolne
Ko³o Krajoznawczo-Turystyczne.
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XXI wiek � era komputeryzacji i wirtualnej komuni-
kacji w globalnej wiosce, jak¹ jest �wiat poprzez Inter-
net. Jak dzisiaj namówiæ wspó³czesn¹ m³odzie¿ do ró¿-
nych form zajêæ pozalekcyjnych, kiedy trzeba konku-
rowaæ z ipadem, tabletem, psp czy chocia¿by Interne-
tem? Zadanie trudne, ale nie niemo¿liwe. Wystarczy
odrobina chêci, a reszta potoczy siê sama. W ofercie
naszej szko³y, z wielu dostêpnych zajêæ pozalekcyj-
nych jest mo¿liwo�æ korzystania z rajdów, zlotów i z³a-
zów przy Szkolnym Kole Krajoznawczo Turystycz-
nym �Jed�i³a��. Ko³o SKKT od lat jest systematycznie
prowadzone przez nauczycieli, pasjonatów turystyki i
dla wielu dzieci czasami jest to jedyna forma spêdza-
nia czasu w weekendy. Zajêcia zazwyczaj odbywaj¹
siê w sobotê lub niedzielê i zwi¹zane s¹ z piesz¹ wê-
drówk¹ po ró¿nych zak¹tkach Puszczy Bukowej,
Wkrzañskiej i Goleniowskiej. Cz³onkami ko³a s¹ ucznio-
wie klas I-III Gimnazjum nr 43 w Szczecinie. Liczba
chêtnych jest zró¿nicowana w ci¹gu ca³ego roku szkol-
nego i systematycznie ro�nie. Pod koniec roku zazwy-
czaj ko³o ju¿ liczy oko³o piêædziesiêciu osób. Je¿eli kto�
by³ ju¿ raz, przyjdzie raz jeszcze i na pewno w nastêp-
nym roku te¿. Niektórzy do dnia dzisiejszego pielê-
gnuj¹ tradycje turystyczno-krajoznawcze, pomimo, ¿e
ju¿ dawno nie s¹ uczniami Gimnazjum. Niekiedy spo-
tykam na szlakach ju¿ doros³ych swoich wychowan-
ków, co napawa moje serce dum¹ i rado�ci¹. Co roku
bierzemy udzia³ w imprezach organizowanych przez

Oddzia³ Regionalny PTTK, kluby turystyczne ze Szcze-
cina oraz zlotach Polskiego Towarzystwa Schronisk
M³odzie¿owych w Szczecinie. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla
dzieci jest to, ¿e bardzo czêsto na mecie rajdu oferuje
siê im posi³ek turystyczny, organizuje ró¿nego rodza-
ju konkursy sportowe, ale tak¿e konkursy wiedzy kra-
joznawczej. Obecnie opiekê nad ko³em roztacza na-
uczyciel geografii Anna Grygorowicz-Szulc. Wiele razy
s³yszê pytanie: Proszê pani, co bêdziemy robiæ? Po
co idziemy do lasu? I jeszcze wiele innych. Po dotar-
ciu na metê rajdu okazuje siê, ¿e uczniom siê podoba-

Wyprawa w teren to nie tylko rozwijanie
zainteresowañ turystycznych, poznawanie
najbli¿szej okolicy i zdobywanie wiedzy o
niej oraz aktywne spêdzanie wolnego cza-
su, ale tak¿e wypoczynek na �wie¿ym po-
wietrzu, rozwijanie sprawno�ci fizycznej,
pokonywanie w³asnych s³abo�ci oraz umie-
jêtno�æ wspó³dzia³ania w grupie. I byæ mo¿e
najwa¿niejsze � to �WIETNA ZABAWA.

³o, ¿e ich zainteresowa³o, to, co widzieli i dla odmiany
s³yszê inne pytania: A to my mamy co� takiego w Szcze-
cinie? A lodowiec da³ radê przytransportowaæ taki
du¿y kamieñ? A za tydzieñ pójdziemy jeszcze raz? I
okazuje siê, ¿e taka wyprawa w teren to nie tylko roz-
wijanie zainteresowañ turystycznych, poznawanie
najbli¿szej okolicy i zdobywanie wiedzy o niej oraz
aktywne spêdzanie wolnego czasu, ale tak¿e wypo-
czynek na �wie¿ym powietrzu, rozwijanie sprawno�ci
fizycznej, pokonywanie w³asnych s³abo�ci oraz umie-
jêtno�æ wspó³dzia³ania w grupie. I byæ mo¿e najwa¿-
niejsze � to �WIETNA ZABAWA. Ale ¿eby to by³a
�wietna zabawa, wa¿ne jest to, aby nauczyciel potrafi³
zaraziæ swoj¹ pasj¹ uczniów i przekonaæ ich do aktyw-
nego uczestnictwa w ka¿dych zajêciach. Dopiero wte-
dy mo¿na poczuæ satysfakcjê, ¿e wszystkie podjête
dzia³ania maj¹ sens. Dopiero wtedy mo¿na wracaæ do
ukochanych miejsc i do miejsc jeszcze niepoznanych.

Anna Grygorowicz-Szulc
� nauczycielka geografii w Gimnazjum nr 43

w Szczecinie

�wietna zabawa
Anna Grygorowicz-Szulc

Turystyka szkolna
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Nasze miasto po³o¿one jest w�ród zieleni � le¿y
wzd³u¿ Doliny Dolnej Odry i otoczone jest od pó³-
nocy lasami Puszczy Wkrzañskiej, od po³udnia �
Bukowej, a od wschodu � Goleniowskiej. Ma naj-
wiêksz¹ w Polsce powierzchniê lasów miejskich.
Obecnie w mie�cie jest 16 parków, 93 zieleñce i pra-
wie 5 tysiêcy metrów kwadratowych kwietników.

Jasne B³onia
Wkraczaj¹c za Urzêdem Miasta na Jasne B³onia

oraz po chwili do Parku Kasprowicza, mamy mo¿li-
wo�æ przej�æ nieprzerwanie w�ród zieleni z centrum
miasta do wnêtrza Puszczy Wkrzañskiej.

Jasne B³onia to rozleg³y trawnik otoczony dwie-
ma alejami platanów klonolistnych. Rosn¹ te¿ krze-
wy cisów.

Platany s¹ drzewami o szerokiej, nisko osadzonej
koronie, z pniem o ³uszcz¹cej siê korowinie, spod
której pojawia siê m³odsza korowina o jasnym kre-
mowym odcieniu. Platanów jest ponad 200. Uznane
s¹ za pomnik przyrody (najwiêksze skupisko plata-
nów w Polsce). Na B³oniach, wiosn¹ pokrytych dy-
wanami krokusów, stoi pomnik papie¿a Jana Paw³a
II. Bli¿ej Urzêdu Miasta znajduje siê fontanna. Ja-
sne B³onia otoczone s¹ ulicami nosz¹cymi imiona
wielkich kompozytorów: Moniuszki, Ogiñskiego,
Szymanowkiego.

Park Kasprowicza
Park Kasprowicza, po³o¿ony w dolinie Niemie-

rzyñskiej, gdzie strumieñ Osówka wyp³ywa z gór
Warszawskich, to oaza zieleni, przyci¹gaj¹ca miesz-
kañców Szczecina spokojem, urod¹ przyrody. S³o-
neczne polany, jezioro Rusa³ka z potê¿n¹ fontann¹,
góruj¹cy przy wej�ciu do parku Pomnik Czynu Po-
laków, pobliski amfiteatr oraz rze�ba Hasiora � to
najbardziej charakterystyczne i znane punkty par-
ku. Szczecinianie lubi¹ tu wypoczywaæ, spacero-
waæ w�ród ró¿nych gatunków drzew, skupisk krze-
wów, pagórków.

Znawcy znajd¹ tu ponad 230 gatunków drzew i
krzewów, od znanych jode³, �wierków, sosen, dê-

bów, buków i klonów do okazów sprowadzanych z
wielu kontynentów, takich jak: k³êk kanadyjski, je-
siony mannowe, grujecznik japoñski, itp.

Przez park prowadzi ci¹g spacerowy pieszy oraz
trasa rowerowa. W pobli¿u pêtli linii tramwajowej nr
3 znajduje siê plac wybiegowy dla psów.

Ró¿anka
Ró¿anka jest czê�ci¹ Parku Kasprowicza po³o¿on¹

przy ulicy Zaleskiego. Powsta³a w 1928 roku. Po
latach zaniedbañ odrestaurowano j¹ w 2007r. Od-
budowuj¹c równie¿ �Ptasi¹ Fontannê�, wytyczono
spacerowe �cie¿ki, ustawiono ³aweczki i zasadzono
99 gatunków ró¿. Ro�nie tu wiele ciekawych drzew,
np. �wierki serbskie, graby amerykañskie, klony kau-
kaskie i wiele innych. W�ród drzew jest miejsce za-
baw dla dzieci. W letnie soboty i niedziele organizo-
wane s¹ koncerty, czêsto odbywaj¹ siê wystawy
fotograficzne oraz plastyczne (autorami obrazów s¹
studenci Akademii Sztuki i uczniowie Liceum Pla-
stycznego).

Arboretum
Id¹c dalej w kierunku pó³nocnym w Parku Ka-

sprowicza, mijamy odbudowuj¹cy siê rejon przy-
rodniczy pod nazw¹ Ogród Botaniczny �Arboretum
Syrenie Stawy�. Dotychczas uregulowano przebieg
cieków wodnych, wzmocniono brzegi, pog³êbiono i
oczyszczono dna jezior, wytrzebiono stare drzewa,
wyrównano tereny zielone, zaplanowano budowê
pomostów nad jeziorami do obserwacji ró¿nych
gatunków ro�lin nawodnych, zaplanowano miejsca
postojowe, wypoczynkowe dla spacerowiczów.
�Arboretum Syrenie Stawy� ju¿ w niedalekiej przy-
sz³o�ci bêdzie mia³o charakter parku spacerowego.
Tu bêdzie mo¿na obserwowaæ rodzime i obce ga-
tunki drzew i krzewów. W murowanych zabudowa-
niach powstan¹ pawilony dydaktyczne zwi¹zane

Wielogatunkowe zbiorowisko le�ne, bo-
gate runo, malowniczo po³o¿one jeziora
i stawy, cicho szumi¹ce strumyki, �piew
ptaków oraz przesi¹kniête ¿ywic¹ powie-
trze to najwiêksze walory lasów otacza-
j¹cych Szczecin.

Parkami, zieleñcami, lasami,
wzd³u¿ jezior i stawów, od centrum

do Puszczy Wkrzañskiej

Zielony Szczecin
Olgierd Wac³awik

Jasne B³onia wiosn¹.
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g³ównie z poznawaniem ro�lin nawodnych, ale i rów-
nie¿ z drzewostanem Szczecina (magnolie, platany).

Arkonka
Z dawnego p³ytkiego, �ródle�nego jeziora po-

wsta³o betonowe k¹pielisko. Obecna przebudowa
utworzy najwiêkszy w Polsce kompleks odkrytych
basenów. Baseny zostan¹ uzupe³nione wieloma cie-
kawymi formami wodnymi, takimi jak: wodny je¿,
ska³a z tarasem widokowym, skate park, wyspa miê-
dzy basenami, trzy du¿e zje¿d¿alnie. Zim¹ bêdzie lo-
dowisko na basenie sportowym, który bêdzie mia³
cztery wodne niecki o ró¿nym zastosowaniu, np.
basen o 6 torach do zawodów p³ywackich. Wokó³
basenu 6 brodzików dezynfekcyjnych, w celu utrzy-
mania czysto�ci w g³ównym basenie. Pomy�lano
równie¿ o boiskach sportowych (siatkówka pla¿o-
wa, kort tenisowy). Obok wej�cia bêdzie parking
dla samochodów i postój dla rowerów.

Czerwona Polana
W pobli¿u k¹pieliska Arkonka znajduje siê cieka-

wie zaprojektowane miejsce wypoczynkowe �Czer-
wona Polana�. Wjazd znajduje siê przy ul. Spacero-
wej. Na terenie polany �ródle�nej, za miejscem do
parkowania samochodów mo¿emy odpocz¹æ w�ród
drzew pod wiatami, w pobli¿u kamiennych miejsc
na ognisko, zadaszonych miejsc z ³awkami, do któ-
rych prowadz¹ ¿wirowe alejki. Obok ³awosto³ów s¹
przygotowane miejsca na stojaki rowerowe. Do po-
lany ze wzglêdu na jej centralne po³o¿enie mo¿emy
doj�æ lub dojechaæ ze wszystkich dzielnic Szczeci-
na (rowerem, tramwajem i autobusami).

Bia³a Le�niczówka
Polana za Le�niczówk¹ Bia³¹, za ulic¹ Miodow¹,

to dwa obszary wypoczynkowe: jeden � z mo¿liwo-
�ci¹ palenia ogniska oraz wypoczynku na ³awosto-
³ach, druga czê�æ � to trawnik z nowo posadzonymi
drzewami na polanie �ródle�nej. To dwa zestawy
wypoczynkowe ze sto³ami i ³awkami w�ród platform
reklamuj¹cych ochronê przyrody. Przy wej�ciu par-
king dla samochodów.

Jezioro G³êbokie
Park le�ny G³êbokie znajduje siê na zachód od

parku Arkoñskiego, po przekroczeniu ulicy Miodo-
wej i Zegad³owicza. K¹pielisko miejskie le¿y nad po-
³udniowym brzegiem jeziora G³êbokie w otoczeniu
lasu mieszanego z du¿ym udzia³em sosny. Tu znaj-
duje siê wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego oraz miej-
sce do uprawiania gier sportowych. M³odsi tury�ci
mog¹ uczestniczyæ w sportowej zabawie �Tarzania�,
w rozci¹gniêtym miêdzy drzewami parku linowym, z
trzema trasami o ró¿nym stopniu trudno�ci, z buja-
j¹cymi siê k³odami, linami i innymi przeszkodami. Na
linie, na uwiêzi mo¿na pop³ywaæ na nartach wod-
nych. Wokó³ jeziora utrzymana jest trasa piesza i
kolarska, a wzd³u¿ niej jest wiele miejsca do wypo-

czynku nad wod¹, na le�nych polanach. Wokó³ je-
ziora organizowane s¹ czêsto popularne biegi oraz
triatlon (p³ywanie, biegi i jazda na rowerze). Na �cie¿-
ce edukacyjnej spotkaæ mo¿na ciekawe tablice: las,
jezioro, le�na polana, drzewa pomnikowe, olszyna.
W pó³nocnej czê�ci jeziora spotkamy przy drodze
drzewa pomnikowe: �Brytyjczycy� i �Buk Upiór�.

Dolina Siedmiu Stawów
Z ulicy Zegad³owicza warto wybraæ siê na wschód

wzd³u¿ potoku Osówka do doliny �Siedmiu M³y-
nów� (u¿ywane s¹ obie nazwy). Przez dolinê pro-
wadz¹ szlaki turystyczne � ¿ó³ty i niebieski. Rzeka
Osówka ju¿ od �redniowiecza swoimi wodami poru-
sza³a zbo¿owe m³yny oraz wype³nia³a spiêtrzone
wod¹ stawy. M³yny wodne dzia³a³y do XIX wieku,
do czasu powstania elektryczno�ci. Resztki zabu-
dowañ to dawne restauracje, kawiarnie. Za polan¹
sportow¹ kolejno mijamy stawy: Ustronie, Zazulin,
Uroczysko, Zacisze, a za polan¹ harcersk¹: £omut,
Nagórnik, Wyszyna. Wielogatunkowe zbiorowisko
le�ne, bogate runo, malowniczo po³o¿one jeziora i
stawy, cicho szumi¹ce strumyki, �piew ptaków oraz
przesi¹kniête ¿ywic¹ powietrze to najwiêksze walo-
ry lasów otaczaj¹cych Szczecin.

Guba³ówka
Znajduje siê na skraju puszczy Wkrzañskiej w

dzielnicy Osowo. Tutaj mo¿na uprawiaæ zjazdy na
nartach na trasach o d³ugo�ci 200 metrów. S¹ trzy
trasy: trudna, �rednio-trudna i ³atwa. Wyci¹g tale-
rzykowy obs³uguje ok. 600 narciarzy na godzinê.
Ró¿nica wysoko�ci wynosi oko³o 30 metrów, ale jest
te¿ �o�la ³¹czka� z ma³ym wyci¹giem dla dzieci; na
miejscu mo¿na wypo¿yczyæ narty i deski snowbor-
dowe. Tu równie¿ znajduje siê zadaszone lodowi-
sko oraz wypo¿yczalnia ³y¿ew. Zaprasza w zimowe
dni nawet wtedy, gdy w Szczecinie nie ma �niegu,
gdy¿ stok narciarski jest sztucznie na�nie¿any.

Puszcza Wkrzañska
Wstêpuj¹c na tereny Lasu Arkoñskiego, chocia¿

jeste�my jeszcze w granicach miasta, to ju¿ wkra-
czamy w po³udniow¹ czê�æ Puszczy Wkrzañskiej.
Mijane na trasie lasy po³o¿one s¹ na morenowych,
polodowcowych wzniesieniach, stwarzaj¹cych uroz-
maicony krajobraz, ulubiony przez turystów. Park
le�ny poro�niêty jest lasem mieszanym. Obserwu-
jemy sosny, buki, dêby, brzozy, topole, modrzewie
oraz liczne okazy drzew sprowadzanych z ró¿nych
czê�ci �wiata. Na trasie odpoczywamy na przygo-
towanych przez s³u¿bê le�n¹ ³aweczkach, pod wia-
tami, przy urz¹dzeniach kulturystycznych. Przez las
p³yn¹ liczne potoki; najwiêksze to: ¯abiniec, Zie-
lonka, Kijanka, Arkonka, Osówka. Tu równie¿ zoba-
czymy jeziora: Goplana, Arkonka, Rusa³ka i wiele
mniejszych. Do najwa¿niejszych wzniesieñ nale¿y
wzgórze Arkony (70 m n.p.m.).

Mi³ego wêdrowania!
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�Poni¿sze informacje maj¹ Wam
przybli¿yæ podstawy prawa dotycz¹-
cego osób w Waszym wieku. Wiado-
mo�ci te z biegiem czasu bêdziemy
uzupe³niaæ, umieszczaj¹c nowe tre-

�ci zwi¹zane z odpowiedzialno�ci¹ prawn¹, a tak¿e
uprawnieniami osób niepe³noletnich. Je¿eli czasa-
mi wydaje Ci siê, ¿e policjant, stra¿nik miejski lub
nauczyciel nie ma prawa oczekiwaæ od Ciebie kon-
kretnego zachowania, zapoznaj siê z przedstawiony-
mi tu informacjami, poniewa¿ mo¿e okazaæ siê, ¿e
jeste� w b³êdzie. Pamiêtaj, ¿e nieznajomo�æ prawa i
Twój m³ody wiek nie zwalniaj¹ Ciê od odpowiedzial-
no�ci za Twoje czyny�...

W taki sposób Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie zaprasza m³odych ludzi do pog³êbienia swo-
jej wiedzy w zakresie odpowiedzialno�ci prawnej.
Wszyscy zdajemy sobie sprawê, jak istotne jest kszta³-
cenie w zakresie przestrzegania prawa i poszanowania
zasad, w których wszyscy mog¹ funkcjonowaæ w spo-
sób bezpieczny i odpowiedzialny. Ka¿da placówka
o�wiatowa realizuje spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹, w
trakcie których omawiane s¹ podstawowe zasady prze-
strzegania prawa oraz konsekwencje jego nieposza-
nowania. W bie¿¹cym roku szkolnym Komenda Wo-
jewódzka Policji w Szczecinie, pragn¹c wspieraæ szko-
³y w tej edukacji, prowadzi kampaniê informacyjn¹ pod
tytu³em �Moja pierwsza edukacja prawna�. Adreso-
wana jest ona do uczniów VI klas szkó³ podstawo-
wych naszego województwa. Adresat zosta³ szczegó-
³owo ukierunkowany ze wzglêdu na wyj¹tkowy czas
w rozwoju m³odego cz³owieka i przygotowanie go do
wej�cia w wiek odpowiedzialno�ci prawnej i zwi¹za-
nych z nim konsekwencji.

Dzia³ania realizowane w ramach tej edukacji pole-
gaj¹ na wyposa¿eniu chêtnych placówek o�wiatowych
w materia³y informacyjne maj¹ce wpieraæ wychowaw-
ców i pedagogów w prowadzeniu zajêæ po�wiêconych
bezpieczeñstwu i odpowiedzialno�ci prawnej w tym
szczególnym wieku. Wydano plansze edukacyjne in-
formuj¹ce o uprawnieniach Policji wobec osób niepe³-
noletnich, a tak¿e materia³y przybli¿aj¹ce m³odym lu-
dziom, czym jest demoralizacja i jakie zachowania mog¹
j¹ warunkowaæ. Do plansz do³¹czone s¹ ulotki, które
uzupe³niaj¹ przekazane na planszach informacje. Ma-
teria³y maj¹ wspomóc edukacjê w obszarze bezpieczeñ-
stwa i edukacjê prawn¹ w tej grupie wiekowej uczniów.
S¹ one integraln¹ czê�ci¹ strony internetowej, na któ-
rej uczniowie odnajd¹ jeszcze wiêcej szczegó³ów zwi¹-

zanych z ich pierwsz¹ edukacj¹ prawn¹. Na stronê in-
ternetow¹ prowadzi umieszczony na materia³ach gra-
ficznych QR Code, który przy wykorzystaniu telefonu
komórkowego automatycznie przeniesie m³odego cz³o-
wieka do przygotowanych dla niego materia³ów.

Organizatorzy zapraszaj¹ równie¿ m³odzie¿ do udzia-
³u w konkursie literackim: �Je�li pisanie nie sprawia Ci
trudno�ci, a na lekcjach jêzyka polskiego Twoje prace
domowe s¹ dobrze oceniane, ten konkurs jest z pew-
no�ci¹ adresowany do Ciebie�.

Po zapoznaniu uczniów z tre�ciami umieszczonymi
na stronie internetowej www.szczecin.kwp.gov.pl
prosimy o przekazanie zaproszenia do konkursu. Za-
daniem konkursowym jest przekonanie � w krótkim
li�cie � swojej kole¿anki lub kolegi, dlaczego warto w
¿yciu codziennym przestrzegaæ prawa.

Prace nale¿y nades³aæ do 31 maja 2013 roku na ad-
res poczty elektronicznej profilaktyka@szczecin.po-
licja.gov.pl z dopiskiem �Moja pierwsza edukacja praw-
na�. Podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród na-
st¹pi w czerwcu 2013 roku, przed zakoñczeniem roku
szkolnego. Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane
na stronie internetowej KWP w Szczecinie, a laureaci
zostan¹ powiadomieni o tym fakcie indywidualnie.
Zapraszamy, nagrody czekaj¹.

Uczeñ bezpieczny i odpowiedzialny

Marzena Maækowiak-Pluta

Wa¿ne! Szko³y zainteresowane otrzymaniem mate-
ria³ów prosimy o kontakt mailowy profilaktyka@szcze-
cin.policja.gov.pl do Zespo³u Profilaktyki Spo³ecznej
Wydzia³u Komunikacji Spo³ecznej KWP w Szczecinie
(telefon kontaktowy, 091 82 15 208 / 695 875 006).

Do dyspozycji placówek o�wiatowych przygotowa-
no 10 000 ulotek informacyjnych, 1000 plansz edukacyj-
nych i materia³y umieszczone na stronie internetowej.
Informujemy, ¿e dziêki wsparciu Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz
Fundacji �Razem Bezpieczniej� w Szczecinie tablice edu-
kacyjne oraz ulotki s¹ udostêpniane placówkom o�wia-
towym w formie bezp³atnej do wyczerpania posiadane-
go nak³adu. Na stronie internetowej umieszczona jest
równie¿ informacja o konkursie, do którego serdecznie
zapraszamy wszystkich uczniów klas szóstych. Zapra-
szamy do skorzystania z tej propozycji.

komisarz Marzena Maækowiak-Pluta
� Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Moja pierwsza
edukacja prawna
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Szkolne ko³o TPD
Katarzyna Jurkowska

S³owo �dziêkujê� nabiera specjalnej mocy, gdy w
grê wchodz¹ ludzkie losy. Cz³onkowie Ko³a Towarzy-
stwa Przyjació³ Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7 w
Szczecinie doskonale znaj¹ znaczenie tego s³owa.

Nasze Ko³o dzia³a ju¿ ponad 12 lat. G³ównym ce-
lem jest pomoc materialna i wsparcie rodzin potrze-
buj¹cych w ró¿nej formie. Nasi podopieczni to
uczniowie i ich rodziny znajduj¹ce siê w trudnej
sytuacji materialnej. Wspó³pracuj¹c z pedagogiem
szkolnym i wychowawcami klas, corocznie wy³a-
niamy spo�ród naszych uczniów tych, którym sta-
ramy siê pomagaæ. W tym roku nasz¹ opiek¹ oto-
czyli�my blisko 40 uczniów i ich rodziny. Na czym
konkretnie polega nasza pomoc? Najczê�ciej jest to
finansowanie lub dofinansowanie wycieczek, zie-
lonych szkó³, kolonii b¹d� pó³kolonii dla dzieci, ale
pomagamy tak¿e w zakupie podrêczników i przybo-
rów szkolnych. Co roku w okresie �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia organizujemy w szkole akcjê �Dzieci dzie-
ciom� polegaj¹c¹ na zbieraniu ¿ywno�ci i �rodków
chemicznych do paczek �wi¹tecznych dla dzieci z
rodzin ubogich. Uczniowie wszystkich klas w miarê
mo¿liwo�ci przynosz¹ do szko³y ró¿ne produkty.

Nasz¹ najwiêksz¹ akcj¹ charytatywn¹ jest niew¹t-
pliwie organizowana corocznie impreza kulturalno-cha-
rytatywna pod nazw¹ �Spotkania rodzinne i nie tyl-
ko�� zapocz¹tkowana przez pierwsz¹ przewodnicz¹c¹
naszego Ko³a. Impreza skierowana do wszystkich ro-
dzin naszej dzielnicy, ludzi pragn¹cych w jakikolwiek
sposób pomóc w realizacji celów ko³a TPD dzia³aj¹ce-
go przy naszej szkole. W programie �Spotkañ rodzin-
nych� co roku s¹ wystêpy artystyczne dzieci naszej
szko³y, wystêpy ró¿nych grup tanecznych i wokal-
nych. Na scenie, oprócz czê�ci artystycznej, odbywa
siê tak¿e aukcja prac plastycznych naszych dzieci. Do
ka¿dej pracy dziecka do³¹czany jest zawsze upominek
od naszych sponsorów � czêsto jest to warto�ciowy
sprzêt AGD lub elektronika, dlatego aukcje ciesz¹ siê
du¿ym powodzeniem. Kolejn¹ atrakcj¹ �Spotkañ ro-
dzinnych� jest galeria prac dzieci, których sprzeda¿
równie¿ pomaga wzbogaciæ fundusz Ko³a. W holu

szko³y sprzedawane s¹ ciasta pieczone przez rodzi-
ców uczniów ka¿dej klasy, a tak¿e zorganizowany jest
k¹cik kuchni staropolskiej z �pajd¹� chleba ze smal-
cem i wêdzonk¹. Rozprowadzamy tak¿e symboliczne
cegie³ki o ró¿nej warto�ci, do których do³¹czamy roz-
maite upominki. Impreza co roku cieszy siê ogromnym
zainteresowaniem dzieci, rodziców naszej szko³y i
mieszkañców Warszewa. W tym roku �Spotkania ro-
dzinne� odby³y siê ju¿ po raz 12. Dochód z imprezy
przekroczy³ 8000 z³ i z pewno�ci¹ ogromnie pomo¿e w
organizowaniu pomocy rodzinom potrzebuj¹cym.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e takie dzia³anie wymaga
wspó³pracy wielu osób, a tak¿e pomocy ró¿nych spon-
sorów. Mamy takie wsparcie m.in. od Prezydenta Mia-
sta Szczecin, Przewodnicz¹cego Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, radnych Szczecina, Ksiê-
dza Proboszcza parafii w Warszewie. Od samego po-
cz¹tku sponsorem wielu nagród rzeczowych jest Rada
Osiedla Warszewo. Co roku do listy sponsorów do³¹-
czaj¹ kolejne firmy, banki, sklepy.

W tym roku Ko³o TPD przy Szkole Podstawowej
nr 7 postara³o siê o za³o¿enie konta bankowego, by
u³atwiæ darczyñcom wspomaganie nas w finanso-
waniu pomocy naszym podopiecznym.

Mamy zaplanowane kolejne dzia³ania o charakte-
rze charytatywnym � m.in. wiosenn¹ akcjê �Mam
dobre serce� polegaj¹c¹ na sprzeda¿y �serduszko-
wych� ciasteczek. Przez ca³y rok klasa, której jestem
wychowawc¹ prowadzi akcjê �Miko³ajem byæ ca³y
rok�, gdzie uczniowie opiekuj¹ siê anonimow¹ dla
nich rodzin¹ potrzebuj¹c¹ wsparcia materialnego.
W poprzednim roku uczniowie klas m³odszych i ich
rodzice pod kierunkiem wychowawców sprzedawa-
li swoje prace plastyczne podczas zorganizowane-
go kiermaszu charytatywnego �Dary jesieni � dary
naszych serc�, a dochód z niego zasili³ konto Ko³a.

Ostatnie �wi¹teczne paczki zakupione za zebrane
podczas �Spotkañ rodzinnych�� pieni¹dze w³a�nie
zosta³y zabrane ze szko³y przez rodziny naszych pod-
opiecznych. S³owa podziêkowañ od nich mia³y spe-
cjalny wyraz i potwierdzi³y sens naszych dzia³añ. My
za� s³owo �dziêkujê� kierujemy do wszystkich, któ-
rzy pomagaj¹ nam pomagaæ.

Katarzyna Jurkowska
� nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

w SP nr 7 w Szczecinie, opiekunka Ko³a TPD

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Zachodniopomorski Oddzia³ Regionalny w Szczecinie i Wy-
¿sza Szko³a Humanistyczna TWP w Szczecinie patronuj¹ wydawnictwu pt. �Dzia³ania w zakre-
sie realizacji zadañ opiekuñczo-wychowawczych przez instytucje, organizacje pozarz¹dowo-
spo³eczne w szko³ach i placówkach o�wiatowo-wychowawczych�. Ta zbiorowa praca ma byæ
kompendium wiedzy i przemy�leñ, jak pomóc nauczycielom, wychowawcom, pedagogom w ich
trudnej pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. W tym numerze �Dialogów� kolejny tekst.
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Dzia³alno�æ plastyczna, jedna z najwa¿niejszych
form dzia³alno�ci dziecka, znacz¹co wp³ywa na jego
wszechstronny rozwój. Obok zabawy stanowi na-
turaln¹ potrzebê rozwojow¹ i jest jedn¹ z podsta-
wowych aktywno�ci dziecka w przedszkolu. Umo¿-
liwia rozwój procesów motorycznych, poznawczych,
emocjonalnych, wywo³uje rado�æ i zadowolenie,
zaspokajaj¹c u dziecka potrzebê dzia³ania. Dlatego
tak wa¿ne jest, aby stworzyæ dziecku w przedszkolu
mo¿liwo�æ obcowania ze sztuk¹, wspieraæ jego ak-
tywno�æ plastyczn¹ oraz tworzyæ warunki do roz-
wijania zdolno�ci w tym kierunku.

Tematy swojej pracy dziecko czerpie z najbli¿sze-
go �rodowiska, literatury, s¹ te¿ one zwi¹zane z jego
aktualnymi prze¿yciami, potrzebami. Literatura dzie-
ciêca, w tym utwory poety Juliana Tuwima � patro-
na naszego przedszkola, w du¿ym stopniu inspiruj¹
wyobra�niê dziecka, które poprzez twórczo�æ pla-
styczn¹ ukazuje swoje odczucia, my�li i prze¿ycia.

Trochê historii�
W maju 2005 roku w Przedszkolu Publicznym nr 72

mieszcz¹cym siê w Szczecinie przy ul. Felczaka mia³o
miejsce uroczyste nadanie placówce imienia. Od tej
pory stali�my siê �Krain¹ Juliana Tuwima�. W czerw-
cu 2007 roku odby³a siê u nas I Edycja Przegl¹du Twór-
czo�ci Juliana Tuwima �Tuwim dzieciom�, którego po-
mys³odawc¹ by³a dyrektor przedszkola Lena Krzykaw-

ska wraz z rad¹ pedagogiczn¹. Impreza ta sta³a siê tra-
dycj¹ naszej placówki i na sta³e zago�ci³a w kalenda-
rzu imprez miêdzyprzedszkolnych. Odbywa siê ka¿de-
go roku w czerwcu, z udzia³em zaproszonych dzieci z
innych przedszkoli i szkó³. Praca nad przygotowaniem
imprezy utwierdzi³a nas w przekonaniu o pozytywnym
wp³ywie zabawy w teatr na rozwój dziecka.

W 2008 roku grono pedagogiczne postanowi³o
zorganizowaæ I Miêdzyprzedszkolny Konkurs Pla-
styczny �Bohaterowie utworów Juliana Tuwima�.
Celem konkursu by³o rozbudzanie zainteresowañ
twórczo�ci¹ Juliana Tuwima, rozwijanie wra¿liwo-
�ci artystycznej i ekspresji twórczej oraz umiejêt-
no�ci plastycznych poprzez wykorzystanie cieka-
wych technik plastycznych.

W roku szkolnym 2011/2012 odby³a siê pod ha-
s³em �Bohaterowie utworów Juliana Tuwima razem
kibicuj¹ Euro 2012� ju¿ pi¹ta edycja konkursu.
Wp³ynê³o 35 prac plastycznych dzieci ze szczeciñ-
skich przedszkoli oraz grup �O� ze szkó³ podsta-
wowych, które zakwalifikowano do dwóch kate-
gorii: I � dzieci 6- i 5-letnie, II � dzieci 3- i 4-letnie.
Jury konkursu, w sk³ad którego weszli nauczyciele
oraz dyrektor placówki, oceni³o prace, przyznaj¹c
6 nagród za trzy pierwsze miejsca w ka¿dej katego-
rii oraz 29 wyró¿nieñ.

Dokonuj¹c oceny, jury zwraca³o szczególn¹ uwagê
na samodzielno�æ wykonania prac, walory estetyczne
i artystyczne, ciekaw¹ interpretacjê proponowanej te-
matyki oraz zastosowanie ró¿nych technik plastycz-
nych. Prace mile zaskoczy³y nas wysokim poziomem
artystycznym, ró¿norodno�ci¹ tematycznych rozwi¹-
zañ i oryginalno�ci¹ zastosowanych technik.

Rozstrzygniêcie konkursu i og³oszenie wyników
postanowi³y�my po³¹czyæ z �Miêdzyprzedszkolnym
Przegl¹dem Twórczo�ci Juliana Tuwima�. Prace kon-
kursowe zosta³y w tym dniu wyeksponowane na szta-
lugach w ogrodzie przedszkolnym, gdzie odbywa³a siê
impreza. Dzieciom, których prace zajê³y trzy pierwsze
miejsca lub zosta³y wyró¿nione, wrêczono dyplomy i
nagrody, wszystkie placówki oraz nauczyciele bior¹-
cy udzia³ w konkursie otrzymali pami¹tkowe dyplomy.

Konkurs, oprócz rozwijania umiejêtno-
�ci plastycznych, wyobra�ni, twórczych
uzdolnieñ, przyczynia siê tak¿e do zapozna-
nia i popularyzowania weso³ej, barwnej i
pe³nej fantazji twórczo�ci Juliana Tuwima.

W �Krainie Juliana Tuwima�

Poezja na sztalugach
Marzena Gadomska

Ma³gorzata B³aszczyk-Orzechowska
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Warto podkre�liæ, ¿e sukcesy przedszkolaków
to wynik pracy nauczycielek, które poprzez za-
interesowanie swoich wychowanków literatur¹
i twórczym dzia³aniem przyczyniaj¹ siê do rozwi-
jania ich uzdolnieñ. Uwa¿amy, ¿e pomys³ i idea
konkursu plastycznego to znakomite po³¹czenie
elementów poznawczych, kszta³c¹cych, z walo-
rami integracyjnymi.

Konkurs, oprócz rozwijania umiejêtno�ci plastycz-
nych, wyobra�ni, twórczych uzdolnieñ, przyczynia
siê tak¿e do zapoznania i popularyzowania weso³ej,
barwnej i pe³nej fantazji twórczo�ci Juliana Tuwima.

Ma³gorzata B³aszczyk-
Orzechowska

� absolwentka Uniwersytetu
Szczeciñskiego (pedagogika
opiekuñczo-wychowawcza),

studia podyplomowe z
pedagogiki przedszkolnej oraz

terapii pedagogicznej.
Nauczycielka w Przedszkolu
Publicznym nr 72 �Kraina

Juliana Tuwima� w Szczecinie

Marzena Gadomska
� absolwentka Uniwersytetu
Szczeciñskiego (pedagogika
opiekuñczo-wychowawcza),
studia podyplomowe z pedago-
giki przedszkolnej oraz
zarz¹dzania o�wiat¹. Nauczy-
cielka w Przedszkolu Publicz-
nym nr 72 �Kraina Juliana
Tuwima� w Szczecinie

Esemes i taaka informacja! Jest 31 pa�dziernika
2012 roku, na �wiat przysz³a Matylda � córeczka
moich uczniów, ojciec � Bartek to mój wychowanek
sprzed dwunastu lat. Matylda jest �liczna, a Bartek
nienasycony. Ma nieposkromiony apetyt na wie-
dzê. I kto, znaj¹c wcze�niej Bartka � weso³ego, dow-
cipnego lekkoducha, pomy�la³by, ¿e wyro�nie z nie-
go taki m¹dry, zaradny i dojrza³y mê¿czyzna?! St¹d
nauka dla wszystkowiedz¹cych nauczycieli � wiesz-
czy, by � nim zawyrokuj¹ o kim�, ¿e siê do niczego
nie nadaje � przez chwilê o tym pomy�leli. I wszyst-
kim bêdzie ³atwiej i, oczywi�cie, milej.

Bartek ukoñczy³ wychowanie fizyczne na Wydziale
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeciñskiego,
za³o¿y³ dzia³alno�æ gospodarcz¹, jest �wietnym reha-
bilitantem niemowl¹t i ludzi starych. Trzeba byæ nie
lada artyst¹ w swoim zawodzie, by nie tylko postawiæ
na nogi dziewiêædziesiêcioletni¹ pani¹, ale potem jesz-
cze z ni¹ odbywaæ spacery. Tu w grê wchodzi serce i
niezwyk³a wra¿liwo�æ oraz umiejêtno�ci, których naby³
i w Policealnej Szkole Medycznej w Szczecinie, i na
studiach licencjackich z zakresu fizjoterapii w Uniwer-
sytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu. Za chwilê bêdzie panem magistrem kierun-
ku fizjoterapia tego poznañskiego uniwersytetu, koñ-
czy pracê na temat: �Rehabilitacja w procesie leczenia
para funkcjonalnych zaburzeñ narz¹du ¿ycia�. Ale za-
marzy³ o medycynie. �Dopiero by³bym kompetentny,
wiedzia³bym, jak naprawdê pomóc ludziom!�. Ma k³o-
pot, bo Bartek to przecie¿ stara matura. Na szczê�cie
uczelnie przewidzia³y takie sytuacje i mo¿e przyst¹piæ
do egzaminu wed³ug poprzednio obowi¹zuj¹cych za-
sad. Musi zdaæ egzamin z rozszerzonej biologii i � do
wyboru z chemii lub fizyki. P³ac¹c ciê¿kie pieni¹dze,
uczy siê jak szalony, ponadto koñczy kolejne studia,
wyk³ada w prywatnej szkole, bo ukoñczy³ wf ze spe-
cjalizacj¹ nauczycielsk¹, a teraz zosta³ ojcem.

Trzymam kciuki za Bartka, ale trochê siê o niego mar-
twiê. Czy nie za du¿o wzi¹³ na swoje barki? Patrz¹c jed-
nak z drugiej strony na cz³owieka, wiem, ¿e najgorzej
czuæ siê niespe³nionym, zawiedzionym, mieæ do siebie
¿al. Czasu siê nie wróci. Co z tego, o czym wie tak¿e
Bartek, ¿e, wspominaj¹c szkolne lata, mówi: �Ale by³em
g³upi, pani dyrektor, czemu ja siê nie uczy³em?�. A ja,
pocieszaj¹c go, przypominam bandê z II �d�, która tylko
wtedy co� robi³a, jak po¿ar by³ nieunikniony, ¿e u¿yjê
tej metafory. Matematyki uczyli siê u mamy Bartka, wy-
¿eraj¹c rodzinne zapasy z lodówki. To byli agenci nie
lada! Dzi� Olu� ma trójkê dzieci, inni tak¿e pozak³adali
rodziny, pojechali w �wiat, a Bartek siê uczy i marzy o
byciu lekarzem. Bêdzie nim na pewno, otworzy wspa-
nia³y o�rodek dla seniorów. Mam nadziejê, ¿e i dla mnie
znajdzie siê tam miejsce. Niechaj wszystkie Twoje plany
Bartku siê spe³ni¹, Matylda ro�nie zdrowo i piêknieje, a
ma³¿onka � pisze upragniony doktorat.

DanutaRodziewicz

�Dzi� piêkno�æ Tw¹
w ca³ej ozdobie
 widzê i opisujê, bo��.
       Adam Mickiewicz Bartek

Portrety
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Portal Edukacyjny Szczecina to nazwa, która zo-
bowi¹zuje. Zobowi¹zuje do jako�ci, do niezawod-
no�ci, do dostêpno�ci, do bycia przyjaznym dla
u¿ytkownika, do wiarygodno�ci�Weryfikacja tego,
czy portal rzeczywi�cie funkcjonuje prawid³owo jest
procesem sk³adaj¹cym siê z wielu kroków, w tym
celu nale¿y przeprowadziæ pomiar cech jako�cio-
wych i ilo�ciowych. Pomiar cech jako�ciowych jest
skomplikowany, a wiele z nich, np. ³atwo�æ obs³ugi,
to cechy oceniane subiektywnie, przy czym oczy-
wistym wymogiem jest zastosowanie obiektywnych
metod pomiaru. Co wiêcej, jako�æ kszta³tuje siê w
trakcie przygotowywania rozwi¹zania, analiz i prac
programistycznych, jej poprawa wymaga czasu,
poniewa¿ najczê�ciej dotyczy bezpo�rednio zmia-
ny zastosowanych technologii i przyjêtych koncep-
cji. Cechy ilo�ciowe s¹ w wiêkszo�ci rozwi¹zañ in-
ternetowych systemowo opomiarowane, wymaga-
ne informacje, w tym ze �róde³ niezale¿nych, s¹ do-
stêpne od rêki. Za³o¿eniem pomiaru cech ilo�cio-
wych w portalach jest fakt, i¿ w internecie ludzie
oceniaj¹ klikniêciami. Sprawdzono zatem kto klika,
ilu jest tych klikaj¹cych i porównano to z za³o¿enia-
mi projektu.

Plany
Projektuj¹c Portal Edukacyjny dla Szczecina za³o¿o-

no, ¿e z jego us³ug bêdzie korzystaæ ok. 120 tysiêcy
u¿ytkowników. Przywo³ana ilo�æ nie jest dok³adna, jest
to pewna szacunkowa granica, do której zmierzamy.
Sk³ada siê na ni¹ 80 tysiêcy rodziców, 40 tysiêcy
uczniów i 4 tysi¹ce nauczycieli. Jest to liczbowy obraz
o�wiaty w Szczecinie i grupa docelowa projektu.

Portal sk³ada siê z trzech podstawowych mo-
du³ów. Pierwszy � informacje o uczniach. Apli-
kacje wykorzystywane w tym module to m.in.
dziennik elektroniczny i sekretariat, czyli progra-
my decyduj¹ce o jako�ci pracy operacyjnej, a w
konsekwencji o jako�ci informacji kwalifikowa-
nej w portalu. Drugi modu³ � edukacyjny. W jego
sk³ad wchodz¹: aplikacja, realizuj¹ca proces dy-
daktyczny � e learning, tre�ci edukacyjne � po-
moce dydaktyczne i edytor tre�ci edukacyjnych.

Trzeci � modu³ spo³eczno�ciowy, stanowi niejako
opakowanie portalu, jest powszechnie dostêpny
i z nim zintegrowano funkcjonalno�æ logowania.
Modu³y s¹ zintegrowane przy pomocy szyny in-
tegracyjnej. Z powy¿szego wynika jeden wnio-
sek dla prowadzonych rozwa¿añ � innym para-
metrem nale¿y mierzyæ korzystanie z portalu jako
ca³o�ci, a innym korzystanie z aplikacji wbudo-
wanych w portal (pierwszy modu³).

Portal jako ca³o�æ
Podstawow¹ analiz¹ jest ocena korzystania z por-

talu jako ca³o�ci. Wykorzystano do tego najpopu-
larniejsze w takich pomiarach narzêdzie analitycz-
ne, statystyki oferowane przez Google Inc. Nieza-
le¿nie od tego, jak ocenia siê jako�æ statystyk wg
Google Analytics nale¿y stwierdziæ, ¿e to standar-
dowy pomiar zjawisk ilo�ciowych na stronach in-
ternetowych. W tej statystyce najistotniejsze
wska�niki to odwiedziny, unikalni u¿ytkownicy i
ilo�æ ods³on. Zale¿no�æ miêdzy tymi informacjami
mo¿na opisaæ w nastêpuj¹cy sposób: ka¿dy unikal-
ny u¿ytkownik mo¿e odwiedziæ stronê kilka razy w
danym czasie, dokonuj¹c za ka¿dym razem wielu
ods³on. Na przyk³ad, je�li jedna osoba w danym cza-
sie wesz³a na stronê trzy razy i za ka¿dym wej�ciem
wy�wietli³a j¹ 5 razy, mamy:

* 1 unikalnego u¿ytkownika,
* 3 odwiedziny,
* 15 ods³on.
Poni¿ej przedstawiono g³ówn¹ statystykê Porta-

lu Edukacyjnego w badanym okresie.

Prezentowane dane dotycz¹ okresu od 1 wrze-
�nia 2012 do 31 stycznia 2013 roku, pierwszego se-
mestru roku szkolnego 2012/2013. Uwagê zwraca
charakter logowania siê do portalu w cyklu tygo-
dniowym i bardzo wysoki procent powracaj¹cych
u¿ytkowników. Obserwowany wysoki procent po-
wracaj¹cych to zas³uga oferowanej zainteresowa-
nym us³ugi dziennik elektroniczny. Ale nie tylko to
mo¿e byæ przyczyn¹ opisanego stanu rzeczy.

Statystyka korzystania z Portalu Edukacyjnego (dane za
okres 09/2012-01/2013).

�ród³o Google Analytics, opracowanie w³asne.

Kto korzysta
z Portalu

Edukacyjnego
Szczecina?

Andrzej Feterowski
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U¿ytkownicy portalu

czy dziennika elektronicznego?
Równolegle z u¿ytkownikami loguj¹cymi siê i ko-

rzystaj¹cymi z aplikacji, portalem interesuje siê gru-
pa osób anonimowych, które zazwyczaj poszukuj¹
informacji. W przyk³adowym okresie zbadano, jak
kszta³tuje siê relacja pomiêdzy tzw. unikalnymi u¿yt-
kownikami wg Google Analytics, a u¿ytkownikami
loguj¹cymi siê do wewnêtrznych us³ug portalu.

Z powy¿szej tabeli wynika, ¿e w dniu powszednim
45% unikalnych u¿ytkowników to osoby korzystaj¹-
ce z niekwalifikowanych us³ug portalu. Przez us³ugi
niekwalifikowane rozumie siê w tym przypadku us³ugi
niewymagaj¹ce logowania siê, przede wszystkim us³u-
gi informacyjne. To dobra wiadomo�æ dla w³a�ciciela
portalu w kontek�cie proponowanej oferty, np. new-
sów w aktualno�ciach i us³ug spo³eczno�ciowych.

Konta u¿ytkowników
i logowania

Konta zak³adane s¹ w praktyce wy³¹cznie oso-
bom z grupy docelowej. Proces jest dwuetapowy.
Pierwszy etap to za³o¿enie konta przez szko³ê, przy
czym wymagane jest fizyczne stawiennictwo zain-
teresowanej osoby i potwierdzenie jej to¿samo�ci.
Drugi etap obejmuje wykonanie przez u¿ytkownika
procedury rejestracyjnej, potwierdzaj¹cej jego
uprawnienia. Zabezpiecza to portal przed zagro¿e-
niami wynikaj¹cymi z obowi¹zku ochrony danych
osobowych. Na razie nie zosta³ uruchomiony sys-
tem anonimowego logowania w oparciu o dowolne
konto poczty elektronicznej.

U¿ytkownicy z za³o¿onymi kontami, loguj¹cy siê do
us³ug, stanowi¹ w dzieñ powszedni oko³o 55% u¿yt-
kowników portalu. Na kolejnym wykresie przedstawio-
no dane dotycz¹ce zak³adania kont. Obejmuj¹ one tzw.
zarejestrowanych, czyli osoby z w pe³ni ukoñczon¹ pro-
cedur¹ rejestracji i ich dzienn¹ ilo�æ logowañ.

Porównanie statystyk dziennych unikalnych u¿ytkowników.
�ród³o: opracowanie w³asne.

Na powy¿szym wykresie wyra�nie widaæ cha-
rakterystyczne okresy eksploatacji, wynikaj¹ce
z kalendarza roku szkolnego. Wyra�nie widocz-
ny jest okres 1-3 listopada oraz okres 20-31 grud-
nia. Ilo�æ logowañ w tym czasie wyra�nie obni¿a
siê, ale praktycznie nie spada poni¿ej 500 logo-
wañ dziennie, co wskazuje na potrzebê korzy-
stania z informacji oferowanej przez portal z
pe³n¹ dostêpno�ci¹ w re¿imie 24/24. Ciekawostk¹
jest, ¿e pierwszy u¿ytkownik w 2013 roku zalo-
gowa³ siê o godzinie 0:30, a pracê operacyjn¹
inny u¿ytkownik rozpocz¹³ rano 1 stycznia o go-
dzinie 8:30.

Od poniedzia³ku do niedzieli
Analizowano równie¿ aktywno�æ u¿ytkowni-

ków w ci¹gu tygodnia. Aktywno�æ tê opisuje na-
stêpuj¹ca prawid³owo�æ. W poniedzia³ek, pe³ni
energii przychodzimy do pracy i startujemy. Wto-
rek to dzieñ aktywny i pracowity. �roda � czêsto
szczyt naszej aktywno�ci, praca pali siê nam w
rêkach. Czwartek to dzieñ, w którym jeszcze idzie-
my ostro do przodu. W pi¹tek przychodzi reflek-
sja: przecie¿ jutro sobota. A jak wiadomo, sobota
bêdzie dla nas! Niedziela, có¿ niedziela? W nie-
dzielê trzeba przygotowaæ siê do poniedzia³ku�
Schemat ten powtarza siê bardzo regularnie, z ró¿-
nym rozk³adem akcentów pomiêdzy poniedzia³-
kiem a czwartkiem.

Szczegó³owe dane tygodniowe logowañ do Portalu Edu-
kacyjnego (dane za okres 09/2012-01/2013).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Por-
talu Edukacyjnego.
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Od 8.00 do 24.00

Kolejn¹ analiz¹ by³a analiza aktywno�ci, a zatem ilo-
�ci logowañ u¿ytkowników w ci¹gu dnia. Dane przed-
stawiono na kolejnych wykresach. S¹ to warto�ci,
wynikaj¹ce z logów zebranych w pierwszym semestrze
roku szkolnego 2012/2013. W tym przypadku dane kla-
syfikowano wg kluczowych grup u¿ytkowników, po-
niewa¿ to ich aktywno�æ jest najistotniejsza.

Logowania grupy NAUCZYCIELE charakteryzuj¹ siê
dwoma szczytami aktywno�ci. Pierwszy to czas miêdzy
11.00-13.00, co odpowiada maksymalnemu natê¿eniu
zajêæ w szko³ach. Drugi szczyt, zaczynaj¹cy siê oko³o
godziny 19.00 i pozosta³e dane o ilo�ci logowañ miêdzy
16.00 a 23.00 stanowi¹ namacalny dowód na wykony-
wanie obowi¹zków s³u¿bowych przez nauczycieli w
domu. Czy jest to konieczne? Spe³nienie jakich warun-
ków mo¿e zmieniæ taki zwyczaj lub konieczno�æ? To
zagadnienie wymagaj¹ce odrêbnej analizy.

W przypadku grupy RODZICE mamy trzy szczyty.
Ostatnie godziny standardowego dnia pracy (13.30
15.30) to prawdopodobnie przygotowanie siê do obo-
wi¹zków domowych, poobiednie zajêcia z dzieæmi
(17.00-19.00), wieczorne przypomnienie i sprawdzenie,
co siê dzieje (20.30-22.30).

Rozk³ad logowañ w ci¹gu dnia dla grupy NAUCZYCIE-
LE (dane za okres 09/2012-01/2013).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Por-
talu Edukacyjnego.

W przypadku grupy UCZNIOWIE rzuca siê w oczy
szczyt aktywno�ci oko³o godziny 21.30. Zdecydo-
wanie pó�niej, ni¿ oczekiwano. Mo¿na podejrzewaæ,

Rozk³ad logowañ w ci¹gu dnia dla grupy RODZICE (dane
za okres 09/2012-01/2013).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Por-
talu Edukacyjnego.

¿e na ten wynik maj¹ szczególny wp³yw liceali�ci,
którym siê przypomnia³o�

Po analizie powy¿szych danych zbudowano tabe-
lê opisuj¹c¹ aktywno�æ u¿ytkowników wed³ug grup.

Rozk³ad logowañ w ci¹gu dnia dla grupy UCZNIOWIE
(dane za okres 09/2012-01/2013).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Por-
talu Edukacyjnego.

Zebrane w ten sposób dane pozwalaj¹ na profilo-
wanie publikowania informacji z uwzglêdnieniem
docelowych grup u¿ytkowników. Wyniki analizy s¹
zgodne z powszechnie obowi¹zuj¹cym dobowym
rytmem aktywno�ci zawodowej i osobniczej. Inna
sprawa, czy jest to optymalne wykorzystanie na-
szych mo¿liwo�ci w zgodzie z rytmem biologicznym?

Logowania dzienne wed³ug ról
Ostatnim elementem prowadzonej analizy by³o ba-

danie dziennego rozk³adu logowañ wed³ug ról. Wy-
kres logowañ zamieszczono na nastêpnej stronie.

Z punktu widzenia administrowania portalem naj-
istotniejsza jest niepozorna grupa administratorów
szkolnych, których praca decyduje o jako�ci dzien-
nika i jako�ci pracy w szko³ach. Rozdzielono bo-
wiem funkcje administracji technicznej i ogólnej za-
sobem od administracji merytorycznej. Pracownicy
Wydzia³u Informatyki Urzêdu Miasta Szczecin od-
powiadaj¹ za rozwi¹zania techniczne, stan bazy da-
nych, konfiguracjê g³ównych parametrów portalu,
natomiast administratorzy szkolni wykonuj¹ ciê¿k¹
pracê, zwi¹zan¹ z dostosowaniem aplikacji do indy-
widualnych potrzeb ich jednostek o�wiatowych.

Analiza logowañ pokazuje procesy, które mia³y miej-
sce w trakcie uruchamiania rozwi¹zania, we wrze�niu
2012 roku. Wyra�nie widoczna jest aktywno�æ admi-
nistratorów szkolnych, grupy przygotowuj¹cej oraz
konfiguruj¹cej aplikacje, zak³adaj¹cej konta u¿ytkow-
ników, a potem stopniowe w³¹czanie siê do tego pro-

Aktywno�æ godzinowa grup u¿ytkowników.
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Logowania do portalu wg ról (dane 09/2012-01/2013).
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Por-

talu Edukacyjnego.

cesu nauczycieli, którzy zaczynaj¹ pracowaæ opera-
cyjnie. W drugiej po³owie wrze�nia 2012 roku rozpo-
czêto proces dystrybucji kont dla uczniów i rodzi-
ców. Uczniowie bardzo szybko zweryfikowali i uru-
chomili swoje konta. Prawdopodobnie jest to skutek
zainteresowania siê nowym rozwi¹zaniem, w tym
sprawdzeniem, jakie zagro¿enia dla nich niesie. Ro-
dzice pod¹¿aj¹ w tempie ustalonym przez uczniów, w
ci¹gu 2 miesiêcy grupy zrównuj¹ siê ilo�ciowo, a na-
stêpnie rodzice osi¹gaj¹ przewagê.

Ciekawym zjawiskiem jest styczniowy wzrost ilo-
�ci logowañ rodziców i relatywny spadek aktyw-
no�ci uczniów. Nale¿y to powi¹zaæ z koñcem okre-
su, zebraniami i wywiadówkami. Przy okazji wery-
fikacji uleg³a teza o zale¿no�ci liczebno�ci grup
uczniów i rodziców. Rodziców i opiekunów, teore-
tycznie, jest dwa razy wiêcej ni¿ uczniów. Wydaje
siê, ¿e stwierdzony stosunek ilo�ci uczniów i ro-
dziców opisuje naturalny podzia³ zadañ pomiêdzy
rodzicami, jeden z rodziców nadzoruje latoro�l, dru-
gi zajmuje siê innymi sprawami. Generalnie rzecz
ujmuj¹c, powoli kszta³tuje siê relacja pomiêdzy tymi
podmiotami w stosunku w stosunku 1 : 1,2-1,4. Z
punktu widzenia osób odpowiedzialnych za roz-
wój portalu oznacza to konieczno�æ zapropono-
wania dodatkowych tre�ci, sk³aniaj¹cych oboje
rodziców do korzystania z jego zasobów.

Przedstawione analizy i wynikaj¹ce z nich in-
formacje dotycz¹ pierwszego okresu dzia³ania
Portalu Edukacyjnego. Piêæ miesiêcy to du¿o i
ma³o, mo¿na jednak uznaæ, ¿e przedsiêwziêcie ma
du¿e szanse na sukces. Nie wszystkie funkcjo-
nalno�ci portalu zosta³y udostêpnione jego u¿yt-
kownikom, ich uruchamianie traktujemy jako pro-
ces, który z jednej strony musi zapewniæ atrak-
cyjno�æ informacyjn¹ portalu, z drugiej jednak
strony nie mo¿e spowodowaæ prze³adowania tre-
�ciami. Prowadzone s¹ kolejne prace i projekty,

zmierzaj¹ce do uatrakcyjnienia oferty w zakresie
wsparcia procesu dydaktycznego. Realizowany
jest równie¿ proces weryfikacji i optymalizacji
rozwi¹zania od stronnych technicznej, szczegól-
nie pod k¹tem wydajno�ci systemów.

W tle podejmowane s¹ kolejne dzia³ania, maj¹ce za
zadanie dostosowanie infrastruktury szkó³ do wymo-
gów nowego rozwi¹zania. Osoby zarz¹dzaj¹ce szko³a-
mi zauwa¿y³y bowiem, ¿e traktowanie zasobów infra-
struktury jako gabinetu informatycznego i sieci dla
potrzeb administracji nie odpowiada potrzebom bie¿¹-
cym procesu dydaktycznego, realizowanego przez
nauczycieli. Widoczna jest ilo�ciowa i jako�ciowa zmia-
na w podej�ciu do tego zagadnienia. Cel nie zosta³
publicznie zdefiniowany, ale wydaje siê, ¿e mo¿na go
okre�liæ w prosty sposób. Komputer, tablica interak-
tywna w ka¿dej klasie. Dwa, trzy przeno�ne zestawy
30 tabletów w szkole do dyspozycji nauczycieli.

Statystyki bêd¹ w dalszym ci¹gu dok³adnie anali-
zowane, rozszerzony zostanie ich zakres oraz zostan¹
wprowadzone mierniki jako�ciowe. Ca³y czas jednak
szczególna uwaga dotyczyæ bêdzie tego, co stanowi
nadrzêdny cel realizacji projektu. Docelowym efek-
tem jest bowiem wprowadzenie Portalu Edukacyjne-
go jako integralnej czê�ci systemu o�wiatowego �
do �wiadomo�ci mieszkañców Szczecina.

Andrzej Feterowski
� mened¿er, specjalista w zakresie organizacji
i zarz¹dzania, dyrektor Wydzia³u Informatyki
Urzêdu Miasta w Szczecinie, MBA. W latach

1984-1994 pracownik naukowy Akademii
Rolniczej w Szczecinie. Od 1994 do 2005 roku

pracownik TU Filar SA i TU Filar ¯ycie SA,
dyrektor Departamentu Informatyki obu firm. Od

2005 roku w Urzêdzie Miasta Szczecin.
Autor i wspó³autor opracowañ i publikacji

naukowych. Lider Informatyki 2010.

* Pe³na wersja zamieszczonej grafiki jest dostêp-
na na stronie pe.szczecin.pl pod adresem https://
pe . s zczec in .p l / chap te r_201303 .a sp?so -
id=39749E57E56846FAAD14ECB1FD4FB0F4#/ko-
m e n t a r z e ? i o i d = 3 9 7 4 9 E 5 7 E 5 6 8 4 6 FA -
AD14ECB1FD4FB0F4&m=evKomentarze .

***
Czytelnicy miesiêcznika �Dialogi�!
Uprzejmie informujemy, ¿e od maja 2013 r. miesiêcz-

nik �Dialogi� bêdzie publikowany w wersji elektronicz-
nej na stronie Portalu Edukacyjnego (www.pe.szcze-
cin.pl) równolegle z wydaniem papierowym, a od wrze-
�nia 2013 r. miesiêcznik pojawi siê wy³¹cznie w wyda-
niu elektronicznym na stronie Portalu.

Wydzia³ O�wiaty
Urz¹d Miasta Szczecin
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I. Warsztaty dla nauczycieli
Po raz kolejny chcia³am zachêciæ do udzia³u w

warsztatach edukacyjnych za granic¹. Jak ju¿ pisa-
³am przy innej okazji, mo¿liwo�ci takie daje uczest-
niczenie w ró¿nych programach strukturalnych, któ-
rych wybór jest bardzo du¿y. W tym celu warto
zapoznaæ siê z ofert¹ odpowiednich instytucji (na
przyk³ad Sekretariatu do Spraw M³odzie¿y Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego) i oczywi�cie z³o-
¿yæ wniosek. Za ka¿dym razem widzê, jak du¿e ko-
rzy�ci wynikaj¹ z takich wyjazdów. Ostatnio zachê-
ca³am do korzystania z programów Comeniusa, bo
w³a�ciwie za darmo (koszty wyjazdu z funduszy Unii
Europejskiej) mo¿na prze¿yæ fantastyczn¹ pod ka¿-
dym wzglêdem przygodê. Plusem takich szkoleñ jest
to, ¿e zmuszaj¹ do nieustannego uczenia siê jêzyka
obcego. Nie ukrywam, ¿e po ka¿dym takim wyje�-
dzie zapadam na nauczycielsk¹ chorobê, tj. misjê
popularyzowania idei, w tym wypadku programów
unijnych. Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i
uczniów, poniewa¿ dla nich te¿ jest bardzo du¿o
propozycji i im wcze�niej zaczn¹ siê tym intereso-
waæ, odwiedzaæ strony internetowe ró¿nych unij-
nych programów, tym lepiej. Pó�niej, kiedy bêd¹
starsi, bez trudu bêd¹ wiedzieli jak poruszaæ siê w
tej ciekawej ofercie edukacyjnej.

Niedawno, dziêki wspó³pracy z Sekretariatem do
Spraw M³odzie¿y Województwa Zachodniopomor-
skiego, mia³am mo¿liwo�æ uczestniczenia w miêdzy-
narodowych warsztatach � �Interconnection In Di-
versity� (�Youth In Action�).

***
Do nowoczesnego o�rodka w ma³ej miejscowo-

�ci ko³o Monachium zjechali siê przedstawiciele kil-
ku narodowo�ci, tj. Hiszpanie, W³osi, S³owacy, Niem-
cy, Szwedzi i Polacy. Celem spotkania tej miêdzyna-
rodowej grupy by³o zapoznanie siê z programem
Batzavta, ale jednocze�nie integracja i wymiana
do�wiadczeñ ludzi pracuj¹cych z m³odzie¿¹.

Celem tego programu by³o propagowanie, ale te¿
i poszukiwanie najlepszych rozwi¹zañ w sytuacjach
trudnych, konfliktowych. Szczególnie wa¿ne jest to
w przypadku spotkania grup interkulturowych. My
w³a�nie byli�my tak¹ grup¹. Spotkanie treningowe
najczê�ciej mia³o podobny przebieg, mianowicie na

pocz¹tku uczestniczyli�my w tematycznym warsz-
tacie, który by³ tak zaprojektowany, ¿e uczestnicy
nie do koñca zdawali sobie sprawê, do czego zmie-
rzaj¹; chodzi³o oczywi�cie o to, ¿eby dzia³anie by³o
jak najbardziej autentyczne, nie za� symulowane i
�dyplomatycznie� poprawne. Nastêpnie omawiali-
�my rezultaty, mówili�my o swoich odczuciach, dys-
kutowali�my, czasami do�æ burzliwie.

Trzeba przyznaæ, ¿e trenerzy potrafili odpowied-
nio moderowaæ dyskusj¹; czasami uczestnicy nie
zgadzali siê i ze sob¹, i z trenerami; sama równie¿
mia³am w¹tpliwo�ci, ale ostatecznie zawsze w my-
�lach wraca³am do przebiegu warsztatów, nurto-
wa³y mnie ró¿ne podniesione kwestie i czêsto przy-
znawa³am racjê prowadz¹cym. My�la³am sobie, ¿e
pewnie o to chodzi³o, ¿eby sk³oniæ nas do refleksji,
albo zburzyæ takie zasiedzia³e w g³owach schema-
ty my�lowe na niektóre tematy. Najwa¿niejsz¹ kwe-
sti¹ tych spotkañ by³o pokazanie, ¿e mo¿na siê
ró¿niæ piêknie, ¿e w ogóle ludzie s¹ ró¿ni i wszel-
kie spotkania interkulturowe musz¹ uwzglêdniaæ
te ró¿nice, mimo tego ka¿dy ma prawo znale�æ swoje
miejsce w grupie, przy czym wa¿ne jest, aby do-
brze siê w niej czu³. Niedopuszczalne jest narzuca-
nie w³asnych preferencji i udowadnianie, ¿e jedy-
nie one s¹ s³uszne! Ka¿dy z nas jest inny i ka¿dy
ma te¿ inne potrzeby, ale wszyscy jeste�my miesz-
kañcami tej samej ziemi! Oczywi�cie w zglobali-
zowanym �wiecie filozofia tego programu jest jak
najbardziej s³uszna. Dodatkowym atutem tych spo-
tkañ by³a mo¿liwo�æ uczestniczenia w ró¿nych te-
matycznych warsztatach, zgodnie z w³asnymi
upodobaniami; kto lubi gotowaæ � gotowa³, kto
lubi �piewaæ � �piewa³ lub: lepi³ w glinie, wycina³ z
papieru, szy³ w filcu lub uczestniczy³ w innych �pra-
cach rêcznych�, a wszystko oczywi�cie w miêdzy-
narodowej grupie; ja �piewa³am pod dyrekcj¹ na-
szej kole¿anki Agnieszki; brawa dla Niej, bo osta-
tecznie uda³o Jej namówiæ do �piewania wszyst-
kich; brzmia³o piêknie i dono�nie!

Miêdzynarodowa grupa w czasie próby �piewu pod dy-
rekcj¹ naszej kole¿anki, Agnieszki.

                        Zdjêcie: Magdalena Samul-Szerwiñska

Warto�ciowe wyjazdy, czyli

Podró¿e ucz¹
i bawi¹

Jagoda Adamczewska
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Warsztatowe zajêcia uzupe³nia³o zwiedzanie

Monachium, poznawanie kultury, jak równie¿
miejsc, w których zwykle spotykaj¹ siê ludzie, ¿eby
porozmawiaæ, odpocz¹æ.

Spotkanie to pokaza³o, ¿e pomimo ró¿nic kulturo-
wych, ró¿nych jêzyków, charakterów, ludzie potra-
fi¹ siê porozumieæ, a nawet zaprzyja�niæ, pod wa-
runkiem, ¿e s¹ wobec siebie tolerancyjni!

Z przyjemno�ci¹ powiem, ¿e gospodarze semina-
rium zrobili wszystko, ¿eby uczestnicy czuli siê do-
brze, na ka¿dym kroku czu³o siê ich troskê i goto-
wo�æ pomocy.

W tym miejscu chcê podziêkowaæ pracowni-
kom Sekretariatu ds. M³odzie¿y Województwa
Zachodniopomorskiego, ¿e mia³am mo¿liwo�æ
uczestniczenia w tym seminarium, bo naprawdê
wiele siê nauczy³am; warto dzieliæ siê zdobytym
do�wiadczeniem z innymi, pracuj¹cymi z m³o-
dzie¿¹, bo idea �Intrconneection In Diversity�
jest jak najbardziej s³uszna i godna popularyzo-
wania. Zachêcam do odwiedzania stron interne-
towych Sekretariatu ds. M³odzie¿y Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

II. Wycieczka z klas¹ do Malagi
W maju klasa III m, w ramach realizacji progra-

mu klasy dwujêzycznej wyjecha³a do Malagi.
M³odzie¿ uczy siê jêzyka hiszpañskiego na po-
ziomie rozszerzonym, zatem wycieczka mia³a cha-
rakter zarówno turystyczny, jak i edukacyjny.
M³odzie¿ kwaterowa³a w domach Hiszpanów,
poznawa³a wiêc ich codzienne ¿ycie, jak równie¿
mia³a bezpo�redni kontakt z ¿ywym jêzykiem.
Oprócz tego codziennie uczestniczy³a w zorga-
nizowanych zajêciach nauki jêzyka. Pozosta³y
czas przeznaczony by³ na poznawanie kultury
kraju, zwiedzanie.

W tym miejscu oddam g³os uczestnikom wycieczki.

To pomog³o mi zrozumieæ
inn¹ rzeczywisto�æ�

W maju tego roku mia³am przyjemno�æ pobytu w
Maladze (Hiszpania) wraz z moj¹ klas¹. By³a to
niezwyk³a przygoda. Zwiedzi³am kilka przepiêk-
nych miast, uczestniczy³am w kursie jêzykowym,
jednak najbardziej atrakcyjne by³o dla mnie to, ¿e
mieszka³am z hiszpañsk¹ rodzin¹. Przebywa³am
24 godziny na dobê z osobami z zupe³nie innej
�bajki�. Poznawa³am ich zwyczaje, nawyki i cha-
rakter. Na przyk³ad pani, która mnie go�ci³a u sie-
bie, da³a mi najlepsz¹ lekcjê salsy, jak¹ mog³am
sobie wymarzyæ. Okaza³o sie, ¿e Luz (tak mia³a ta
pani na imiê) przez d³ugi czas w swoim ¿yciu wy-
stêpowa³a na scenie jako tancerka. Równie¿ opo-
wiedzia³a mi o historii Hiszpanii, np. o dyktaturze
Franco. Prawdziwa lekcja historii ze �wiadkami
zdarzeñ! I to wszystko prze¿y³am, komunikuj¹c siê
w obcym dla mnie jêzyku. Niesamowite! To po pro-
stu nie by³o zwyczajne podró¿owanie, kiedy ogl¹-
damy ludzi zza �szybki�, ja by³am w �rodku, razem
z nimi uczestniczy³am w tamtym ¿yciu. Do�wiad-
czenie to pomog³o zrozumieæ mi inn¹ rzeczywisto�æ,
nie oceniaæ po wygl¹dzie i otworzyæ siê na ludzi.

Agnieszka Rutkowska

Sprawdzian nie tylko lingwistyczny
Wycieczka klasowa do Malagi pozwoli³a mi po-

znaæ obyczaje i kulturê pañstwa, które mnie fascynu-
je. Zwiedzaj¹c Hiszpaniê, pozna³am kulturê i zacho-
wanie ludzi, nauczy³am siê radziæ sobie w sytuacjach,
gdy napotkam problem z komunikacj¹ czy z rozu-
mieniem ludzi, którzy mówi¹ z ró¿nym akcentem. Po-
zna³am historiê uwielbianej przez Hiszpanów corri-
dy, o której do tej pory wiedzia³am niewiele. Prak-

tyczn¹ wiedzê
zdoby³am pod-
czas przygotowy-
wania posi³ków
z rodzin¹, u któ-
rej mieszka³am,
a tak¿e podczas
zajêæ kulinar-
nych w pobli-
skiej szkole, na-
uczy³am siê przy-
rz¹dzaæ trady-
cyjne iberyjskie
dania charakte-
rystyczne dla
p o ³ u d n i o w e j
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czê�ci pó³wyspu. Mia³am okazjê sprawdziæ siê, mó-
wi¹c w jêzyku llanito, czyli mieszance jêzyka angiel-
skiego z jêzykiem hiszpañskim, co by³o dla mnie naj-
bardziej warto�ciowym i lepszym od szkolnego,
sprawdzianem lingwistycznym. Wiedza, jak¹ wynio-
s³am z tego krótkiego, aczkolwiek atrakcyjnego po-
bytu, da³a mi mo¿liwo�æ rozwoju, jakiego nie dozna-
³am, siedz¹c w szkolnej ³awce.

Kinga Jurczyk

Niezapomniane wra¿enia
Podczas ostatniej wycieczki klasowej do Mala-

gi mieli�my w programie zorganizowane dwie �za-
bawy�. Pierwsz¹ z nich by³y zajêcia salsy (tañca
latyno-amerykañskiego), podczas których nauczy-
li�my siê podstawowych kroków, pod okiem in-
struktorki. Zabawa by³a �wietna i wydaje mi siê,
¿e wszyscy wrócili z niej zadowoleni. Kolejn¹ �za-
baw¹� by³a degustacja regionalnego dania � pa-
elli. Potrawa by³a przepyszna, a ja mia³am okazjê
spróbowaæ ma³¿, których wcze�niej nie mia³am
odwagi skosztowaæ. Oprócz tych dwóch rozrywek,
zwiedzali�my okoliczne miasta, które równie¿ za-
pewni³y nam mnóstwo niezapomnianych wra¿eñ.

Natalia Kochaniuk

Pamiêtam do dzisiaj
Podczas klasowej wycieczki do Malagi by³y trzy

elementy, które pamiêtam do dzisiaj.
Pierwszym � by³o mieszkanie u hiszpañskich ro-

dzin. Bardzo podoba³ mi siê ten pomys³, poniewa¿
mogli�my poæwiczyæ wymowê s³ów, nauczyæ siê po-
prawnego formu³owania zdañ oraz wielu po¿ytecz-
nych s³ów i wyra¿eñ. Dziêki pobytowi u mieszkañ-
ców Malagi mogli�my spróbowaæ typowo hiszpañ-
skich potraw, poznaæ ludzi i kulturê tego kraju.

Drugim ciekawym wydarzeniem by³a wycieczka na
Gibraltar. Nasz przewodnik mówi³ tylko w dwóch jê-
zykach: hiszpañskim i angielskim. W ten sposób mo-
gli�my nie tylko poæwiczyæ nasz hiszpañski, lecz tak¿e
angielski. Bardzo mi siê to podoba³o, poniewa¿ kiedy
nie zna³am jakiego� zwrotu lub s³owa po hiszpañsku,
mog³am bezproblemowo powiedzieæ to po angielsku.
W mojej pamiêci szczególnie zapisa³a siê wizyta w ja-
skini. Niesamowite stalaktyty i tajemnicza atmosfera
sprawi³y, i¿ by³o to wyj¹tkowe miejsce. Du¿e wra¿enie
zrobi³y te¿ na mnie piêkne krajobrazy i morze.

Trzecim elementem by³a sama integracja. Podczas
wyjazdu razem spêdzali�my wiêkszo�æ czasu. Wspól-
nie zwiedzali�my, pla¿owali�my, a nawet tañczyli-
�my salsê. Dziêki temu wyjazdowi dowiedzia³am siê,
¿e naprawdê lubiê moich kolegów z klasy i mogê
na nich liczyæ.

Pola Marsza³ek

Na zakoñczenie, ja � ju¿ jako wychowawca klasy,
zg³osi³am nasz¹ wycieczkê do ogólnopolskiego kon-
kursu �Warto�ciowa Wycieczka Szkolna� w kate-
gorii warsztaty jêzykowe. Powy¿sze wypowiedzi
m³odzie¿y pochodz¹ w³a�nie z tego konkursu. Zajê-
li�my 3 miejsce w tej kategorii.

Nied³ugo zacznie siê czas szkolnych wyjazdów,
mo¿e wiêc warto pomy�leæ o takim, który bêdzie i
przyjemny, i po¿yteczny dla m³odzie¿y.

Autorkami zdjêæ s¹ Agnieszka Rutkowska i Mar-
tyna Kaczyñska z klasy 3m Gimnazjum nr 32.

Jadwiga Adamczewska
� Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2

w Szczecinie
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Akademia z okazji 94 rocznicy Odzyskania Nie-
podleg³o�ci  zorganizowana w stargardzkim Klu-
bie Garnizonowym 12 BZ pod kierunkiem pana Au-
gustyna Maækowiaka mia³a wyj¹tkow¹ oprawê. W
uroczysto�ci udzia³ wziêli miêdzy innymi przedsta-
wiciele w³adz powiatu i miasta Stargardu Szczeciñ-
skiego, przedstawiciele �rodowisk kombatanckich,
pracownicy wojska, dzieci i m³odzie¿.

Rocznicowe spo-
tkanie uhonorowa³
wyk³adem na temat
dróg walki i docho-
dzenia do niepodle-
g³o�ci naszego kra-
ju wyk³adowca Uni-
wersytetu Szcze-
ciñskiego, wielolet-
ni dyrektor Archi-
wum Pañstwowego w Szczecinie  prof. dr hab.
Kazimierz Koz³owski.

Podczas uroczysto�ci dokonano prezentacji ksi¹¿ki
pt. �Pozostanie po nich si³a� przedstawiaj¹cej losy
cz³onków, ¿o³nierzy Zwi¹zku Inwalidów Wojennych
RP Oddzia³ Stargard Szczeciñski. Ksi¹¿kê zaprezen-
towali prof. Kazimierz Koz³owski i Pawe³ Bartnik �
wspó³autor publikacji. Prezentuj¹c publikacjê Pawe³
Bartnik podkre�li³: �Pamiêtaæ trzeba o genezie
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP zwi¹zanej z lo-
sami II Rzeczypospolitej i osob¹ marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, który docenia³ tych swoich ¿o³nie-
rzy, którzy zostali na polu walki okaleczeni na za-
wsze. Ta zrodzona w miêdzywojniu, po okresie krwa-
wych walk o niepodleg³o�æ i granice Rzeczypospo-
litej organizacja, która poszerzy³a swe szeregi po
drugiej wojnie �wiatowej, w latach 1950-1956 nie
mog³a dzia³aæ w warunkach stalinowskiego re¿i-
mu. Reaktywowana zosta³a w ramach pa�dzierni-
kowej odwil¿y w 1956 r. Wiêkszo�æ bohaterów tomu
biografii, wspomnieñ i my�li stargardzkich ¿o³nie-
rzy � kombatantów z krêgu Zwi¹zku Inwalidów Wo-
jennych rozpoczê³a swe aktywne ¿ycie w II Rzeczy-
pospolitej, a nastêpnie walczy³a z okupantem w ró¿-
nych formacjach wojskowych w drugiej wojnie �wia-
towej. Historia ludzi, którym ta praca jest po�wiê-
cona, to walka o woln¹ Polskê. Wielu zaprezento-

wanych w tej pracy ¿o³nierzy dzieciñstwo i m³odo�æ
spêdzi³o na Kresach Wschodnich, uczestniczy³o w
kampanii wrze�niowej, czê�æ poddana by³a repre-
sjom w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej
(do 1941 r.), nastêpnie za� walczy³a w szeregach
Wojska Polskiego, a czêsto i z konieczno�ci wymu-
szonej okoliczno�ciami wojennymi i politycznymi
� okresowo w Armii Czerwonej. Poszukuj¹c swo-
jego nowego miejsca w ¿yciu, wykorzenieni na sku-
tek zmiany granic z ojcowizny, bohaterowie tej
ksi¹¿ki znale�li miejsce na ziemiach zachodnich i
pó³nocnych, zwanych przez dziesi¹tki lat ziemia-
mi odzyskanymi. Przyczynili siê do odbudowy Po-
morza Zachodniego, tej nowej ich �ma³ej ojczy-
zny�, jej polonizacji, stworzenia ¿ycia gospodar-
czego i kulturalnego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e byli
¿o³nierze, jeñcy wojenni, robotnicy przymusowi,
wiê�niowie stalinowscy i hitlerowscy, mimo odnie-
sionych okaleczeñ, starali siê w najlepszej wierze
budowaæ dla przysz³ych pokoleñ fundamenty eg-
zystencji tu, na Pomorzu Zachodnim�.

Warto podkre�liæ, ¿e publikacja powsta³a dziêki
bezinteresownej pomocy ludzi dobrej woli, nieobo-
jêtnych na pamiêæ o bohaterskim pokoleniu roda-
ków: pani Zofii £awrynowicz, Pos³anki na Sejm
RP, panów: Marka £awrynowicza, Paw³a Bartni-
ka, Mariusza Kotarskiego, Ryszarda Wasi³ek,
Marka Markowskiego, Eugeniusza Ankutowicza,
Józefa Greleckiego, Zbigniewa Greleckiego, To-
masza Rydzewskiego oraz pani Marzanny Flegel,
pañstwa Lidii i Ireneusza Ilnickich i darczyñców
wyra¿aj¹cych wolê pozostania anonimowymi oraz
wolontariuszy pracuj¹cych nad przygotowaniem
publikacji Paw³a Bartnika, Stanis³awa Demczu-
ka, Lilianny Janeczek, Marii Szyndlarewicz, Da-
niela Urbañczyka i Dominika Szyndlarewicza.

Podczas uroczysto�ci odby³o siê równie¿ podsu-
mowanie I Miêdzyszkolnego Przegl¹du Plastyczne-
go pt: �11� Listopada Wolno�æ w Bieli i Czerwieni�.

Licznie zgromadzeni go�cie obejrzeli wystêp wo-
kalno-poetycki przygotowany przez Klub Wojsko-
wy 12 BZ, wystêp m³odzie¿owego Zespo³u Polonii
Ukraiñskiej ��ród³o� oraz wspania³y koncert orkie-
stry stargardzkiej Szko³y Muzycznej pod batut¹ Sta-
nis³awa Sad³owskiego.

Wszyscy obecni otrzymali w prezencie prezento-
wan¹ publikacjê pt. �Pozostanie po nich si³a�. Wie-
le osób nie kry³o wzruszenia �trzymaj¹c w rêkach�
wspomnienia w³asne lub swoich najbli¿szych.

Dziêki uprzejmo�ci i ¿yczliwo�ci wielu osób ten wie-
czór pozostanie niezapomniany, szczególnie dla bo-
haterów publikacji, ich rodzin i przyjació³.

Lilianna Janeczek
� PODN Stargard Szczeciñski

Historia ludzi, którym ta praca jest po-
�wiêcona, to walka o woln¹ Polskê.

Pozostanie
po nich si³a
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Przygoda, któr¹ warto prze¿yæ,
czyli wspomnienia z TTSR'2012�

Spotkanie, zorganizowane w lutym przez Jolantê
Ga³êzowsk¹, dotycz¹ce udzia³u w regatach The Tall
Ships'Races 2012, wzbudzi³o du¿e zainteresowanie
m³odzie¿y szczeciñskich szkó³, która licznie zgroma-
dzi³a siê w Centrum ̄ eglarskim.

Szymon Kuczyñski oraz Piotr Patyk, uczestnicy
rejsu na �Fryderyku Chopinie� i �Darze Szczecina�
przygotowali dla m³odzie¿y prezentacje z zesz³orocz-
nych regat. M³odzi ¿eglarze krótko przybli¿yli hi-
storiê Zlotu ¯aglowców, omówili zasady poszcze-
gólnych etapów regat, a tak¿e podzielili siê swoimi
wra¿eniami i prze¿yciami. Wspominali swoje prze-
¿ycia z wody i l¹du. Opowiedzieli o rejsie, w którym
przep³ynêli ³¹cznie 1264 Mm, o paradach,  wspól-
nym zwiedzaniu, zabawie i integracji w�ród ¿egla-
rzy, uczestników, mieszkañców. Zaprezentowali swo-
je stroje � uczestnika reprezentacji Szczecina.

M³odzie¿y zadawa³a wiele pytañ dotycz¹cych za-
sad rekrutacji, liczby uczestnicz¹cych jednostek,
parad, ale tak¿e, jak walczyæ z chorob¹ morsk¹. I
najwa¿niejsze pytanie, jakie pad³o na tym spotka-
niu: �Kiedy ruszy nabór?�.

Czekamy na ten dzieñ, a potem na kolejne� Na
dzieñ zamustrowania, na podniesienie ¿agli, na ko-
lejny port i paradê, na Szczecin� Czekamy...

Zimowo, lecz pracowicie�
Gdy na dworze le¿y �nieg i mróz doskwiera, a w

porcie i przy kei cisza, w Centrum ̄ eglarskim gwar�
M³odzie¿ w hangarze szlifuje ³odzie. Tu praca wre.
Ka¿dy zna zasady, ka¿dy wie, co robiæ. I ju¿ nied³u-
go tê ciszê przerwie nowy sezon ¿eglarski.

Wp³ynêli�my do �Zatoczki��
� Przedszkola Publicznego nr 65, w którym w lu-

tym br. odby³o siê rozstrzygniêcie i wrêczenie nagród
w miêdzyprzedszkolnym konkursie plastycznym �Im-
presje morskie�. Tegoroczny konkurs by³ dziesi¹t¹
edycj¹, w której prace wykona³y dzieci z Przedszkola
nr 1, 18, 20, 27, 65, 73 oraz z Oddzia³u Przedszkolnego
przy SP 5. Obrazy wykonane zosta³y przy u¿yciu kre-
dek, farb, bibu³y, brokatu, a tak¿e piasku i muszelek.

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê wystêpem �Maryna-
rzy� z grupy najm³odszej. Nastêpnie zaprezentowa³y
siê starsze grupy, przebrane w stroje marynarskie,
pirackie, a na koniec obejrzeli�my taniec fal. Po czê-

�ci artystycznej nast¹pi³ d³ugo wyczekiwany moment
wrêczenia nagród i wyró¿nieñ. Komisja wyró¿ni³a
5 najlepszych prac, a ka¿dy z uczestników otrzyma³
pami¹tkowy dyplom i upominek. Gospodarze  nie
zapomnieli równie¿ o go�ciach, kpt. ¿.w. W. Czap-
pie, Przewodnicz¹cym Rady Osiedla i przedstawi-
cielach Programu, którzy otrzymali podziêkowanie i
pami¹tkowe ³ódki �Zatoczki�.

Wielcy podró¿nicy i odkrywcy�
Tematem wiod¹cym tegorocznej edycji konkursu

�Wielcy podró¿nicy i odkrywcy� zorganizowanego przez
Szko³ê Podstawow¹ nr 14 by³ kapitan Leonid Teliga. Do
konkursu przyst¹pi³y 4-osobowe dru¿yny ze Szkolnych
Kó³ Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1, 4, 5, 11, 14, 23, 37, 42, 44, 45, 56, Centrum
¯eglarskiego oraz SP Czarnog³owy. W komisji zasiedli
kapitanowie � instruktorzy Centrum ̄ eglarskiego: kpt.
Mieczys³aw Ircha, Wojciech Zakrzewski, Przemek Dziar-
nowski oraz Tomek Andraszewicz.

Dzieci ze szkolnych kó³ edukacji w pierwszym eta-
pie konkursu mia³y do rozwi¹zania przygotowany
przez p. Wies³awa Seidlera test wielokrotnego wy-
boru dotycz¹cy kpt. Leonida Teligi, odgadn¹æ ha-
s³o zaszyfrowane alfabetem Morse'a oraz podpisaæ
zaznaczone na mapie kontynenty. Tylko jedno py-
tanie testowe sprawi³o dzieciom problem, a miano-
wicie kto w roku 2011 zosta³ uhonorowany ogólno-
polsk¹ nagrod¹ ¿eglarsk¹ Leonida Teligi? Prawid³o-
wa odpowied� brzmi: Szczeciñski Program Eduka-
cji Wodnej i ̄ eglarskiej. Za test dru¿yny mog³y zdo-
byæ 13 punktów; 12 pkt zdoby³y dzieci z SP 5. Za-
szyfrowane has³o �¯yæ � to nie marnowaæ czasu,
nie czekaæ�� to z³ota my�l L. Teligi

Kolejnym etapem by³a czê�æ praktyczna, tu ka¿da z
dru¿yn musia³a zawi¹zaæ prawid³owo wylosowany in-
dywidualnie wêze³, prawid³owo przedstawiæ kurs na
wiatr na modelu ³ódki. Ostatni¹ kategori¹ konkursow¹
by³o wykonanie pracy plastycznej. Dru¿yna losowa³a
typ ¿agla, który mia³a zaprezentowaæ na wykonanym
przez siebie ¿aglowcu. Dodatkowo ¿aglowiec udeko-
rowany mia³ byæ kodem flagowym, który pod odczy-
taniu by³ inicja³ami cz³onków ka¿dej z dru¿yn.

Po podsumowaniu ostatniej kategorii konkurso-
wej wyniki wygl¹da³y nastêpuj¹co:

* I miejsce ex aequo Szko³a Podstawowa nr 14
oraz Centrum ̄ eglarskie;

* II miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa nr 56;
* III miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa nr 5, nr 37

i SP Czarnog³ów.
Ka¿da z dru¿yn otrzyma³a pami¹tkowy dyplom za

udzia³ i rywalizacjê w konkursie oraz nagrody rzeczowe.
Gratulujê wszystkim uczestnikom konkursu�

Tekst i zdjêcia (obok): Monika Maækowiak

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej �Morze przygody

� z wiatrem w ¿aglach�



Numer przygotowali: Aneta Klonowska (redaktor naczelny), Ryszard Goclan (redaktor techniczny).
Zdjêcia na ok³adkach: SP 1, SP 14, ZS 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, PP 67 „Stokrotka”, Wies³aw Seidler.
Druk: ZAPOL
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Muzeum Narodowe w Szczecinie
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Zdjêcia: archiwum MNS
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Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

„Nasze Rejsy 
2012”

Zdjêcia: Wies³aw Seidler,                                                                                             
 za³ogi i kadra
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Jadwiga Nijaka

Bukiety

  NAUCZYCIELSKIE 
PASJE

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik


