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Na pocz¹tku nale¿y postawiæ kilka pytania: Czym jest energetyka odnawialna?
Dlaczego warto promowaæ rozwój tej dziedziny? W jaki sposób realizujemy
promocjê OZE (skrót od Odnawialne •ród³a Energii) w kszta³ceniu zawodowym?
Odpowiedzi na pytania mo¿na poszukaæ omawiaj¹c przyk³ad kszta³cenia
zawodowego na kierunku technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej
w Technikum Kszta³towania Œrodowiska przy Zespole Szkó³ Nr 2 im. W³adys³awa
Orkana w Szczecinie.

Czym jest energetyka odnawialna?

Energetyka odnawialna, w prostych s³owach, to s¹ systemy, instalacje i sieci do
pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z zastosowaniem odnawialnych
Ÿróde³ energii. W tym celu korzystamy z energii s³oñca, dziêki której mo¿na
pozyskaæ energiê ciepln¹ za pomoc¹ instalacji solarnych z kolektorami
s³onecznymi albo energiê elektryczn¹ przy u¿yciu paneli fotowoltaicznych. Drugi
rodzaj energii odnawialnej to energia wiatru, która dziêki si³owniom wiatrowym
o du¿o wiêkszych mocach (2–3MW) ni¿ panele fotowoltaiczne (do 10kW
w instalacjach przydomowych) jest w stanie wyprodukowaæ znaczne iloœci
energii elektrycznej. Tym bardziej, ¿e warunki wietrzne w województwie
zachodniopomorskim sprzyjaj¹ rozwojowi tego kierunku. Kolejnym systemem,
który z ka¿dym rokiem zyskuje na zainteresowaniu, s¹ pompy ciep³a, czyli
urz¹dzenia pozyskuj¹ce ciep³o z dolnego Ÿród³a (wody, powietrza lub gleby)
i przekazuj¹ce je do górnego Ÿród³a, czyli podgrzania ciep³ej wody u¿ytkowej lub
ogrzania mieszkania (ogrzewanie pod³ogowe). Co prawda, nieco jeszcze za
wysoka cena systemu z pomp¹ ciep³a, hamuje rozwój tego kierunku, ale coraz
czêœciej w nowym budownictwie siêga siê po tego typu rozwi¹zania, tym
bardziej, ¿e na rynku dostêpne s¹ te¿ rewersyjne pompy ciep³a, które w okresie
letnim doskonale sprawdzaj¹ siê jako klimatyzatory. Do systemów energetyki
odnawialnej zaliczymy tak¿e instalacje z kot³ami na biomasê (oprócz drewna
mog¹ byæ to pelet ze s³omy lub zrêbki), dziêki którym pozyskujemy równie¿
energiê ciepln¹. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
prowadzi program „Czyste powietrze”, który ma zachêciæ do wymiany
„tradycyjnych kopciuchów" na kot³y niskoemisyjne (wytwarzaj¹ce mniej
zanieczyszczeñ gazowych i py³owych). Na koñcu nale¿y te¿ wspomnieæ
o energetyce wodnej, w tym œródl¹dowej i morskiej, dziêki której równie¿
mo¿emy pozyskiwaæ znaczne iloœci energii elektrycznej.

Promocja energetyki odnawialnej poprzez
kszta³cenie zawodowe na kierunku
technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej

Uczniowie przysz³oœci



5
Zalety i wady odnawialnych Ÿróde³ energii

Wszystkie te systemy ³¹czy ze sob¹ wspólna cecha, mianowicie, energia
pozyskiwana jest ze Ÿróde³, które siê odnawiaj¹. •ród³a energii odnawialnej uwa¿a
siê potencjalnie za bezp³atne (za s³oñce i wiatr nie p³acimy), efekty ich zastosowania
do wytworzenia energii nie przynosz¹ zanieczyszczeñ dla œrodowiska. W niektórych
przypadkach mo¿na prowadziæ dyskusje na temat wp³ywu na ekosystem, szczególnie
przy energetyce wodnej (migracja ryb, naruszenie biorównowagi w wodach
œródl¹dowych) i wiatrowej (zagro¿enie dla ptaków, ha³as, infradŸwiêki). Ale jeœli
weŸmiemy pod uwagê wp³yw zanieczyszczeñ produkowanych przy spalaniu paliw
konwencjonalnych (py³y PM5, PM10, tlenki siarki, dioksyny i inne) na zdrowie
spo³eczeñstwa i ró¿nego rodzaju skutki ekonomiczne b¹dŸ spo³eczne to bilans
zysków i strat w ostatecznym rozrachunku wyjdzie na korzyœæ odnawialnych Ÿróde³
energii. Wad¹ tych systemów s¹ wy¿sze koszty inwestycyjne, jednak, szybki rozwój
technologii i d¹¿enie do coraz bardziej sprawnych systemów, wymusz¹ konkurencjê,
której skutkiem s¹ obni¿aj¹ce siê z roku na rok koszty inwestycji.

Dbajmy o czyste powietrze

Nie napawa nas dum¹ fakt, ¿e Polska jest w niechlubnej czo³ówce pañstw Europy
o najgorszej jakoœci powietrza. Miêdzy 19 a 21 stycznia 2021r. znowu odnotowano
wiele miejsc w Polsce (g³ównie po³udniowa czêœæ kraju) o przekroczonych normach,
czyli dopuszczalnych wartoœciach zanieczyszczeñ gazowych i py³owych

dr in¿. Agnieszka Raducka
– absolwentka kierunku ochrony œrodowiska na

Wydziale Technologii i In¿ynierii Chemicznej
Politechniki Szczeciñskiej (obecnie ZUT w Szczecinie),
w 2012 uzyska³a tytu³ dr in¿. w dziedzinie in¿ynierii
chemicznej i procesowej na Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Od
2012 roku nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS
2 w Szczecinie na kierunkach: technik urz¹dzeñ i
systemów energetyki odnawialnej, technik ochrony
œrodowiska, technik technologii chemicznej, technik
technologii chemicznej. Koordynator projektów
unijnych i organizator konkursów: Wojewódzki
Konkurs „Mistrz OZE”, Ogólnopolski Konkurs
„Energia a Œrodowisko”. Opiekun laureatów
ogólnopolskich konkursów tematycznych w zakresie
energetyki odnawialnej. Laureatka wyró¿niania Kapitu³y
Nagrody Zielonego Feniksa za „zas³ugi we wspieraniu i
upowszechnianiu idei ekoenergetyki”.
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w powietrzu. A w efekcie niskich temperatur mogliœmy zaobserwowaæ smog, który
jeszcze potêguje niekorzystny wp³yw na zdrowie osób oddychaj¹cych takim
powietrzem. Lista chorób i dolegliwoœci, spowodowanych z³¹ jakoœci¹ powietrza, jest
doœæ d³uga, poczynaj¹c od bólu g³owy i podra¿nieñ œluzówki, poprzez stany zapalne,
nie¿yty górnych dróg oddechowych, alergie do chorób nowotworowych i zgonów.
W efekcie d³ugofalowym dolegliwoœci te i choroby sk³adaj¹ siê na spadek odpornoœci
ludzi, mniejsz¹ wydajnoœæ w pracy i ¿yciu codziennym. Jak obliczono straty
ekonomiczne wywo³ane poprzez to mo¿na przyrównaæ do potrójnego kosztu
„programu 500+”. Zanieczyszczone powietrze wp³ywa tak¿e na roœliny, w tym
warzywa, które spo¿ywamy, czy te¿ na zwierzêta. Miêdzy innymi dlatego warto
zamieniaæ tradycyjne rozwi¹zania do pozyskiwania ciep³a i pr¹du na rozwi¹zania
z zakresu energetyki odnawialnej.

Kierunek „OZE” ma ju¿ 9 lat

Technikum Kszta³towania Œrodowiska przy Zespole Szkó³ Nr 2 im.
W³adys³awa Orkana w Szczecinie od 2012 roku kszta³ci w zawodzie technik
urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej. Obecnie, wg podstawy
programowej 2019, kszta³cimy w technikum 5-letnim, natomiast starsi uczniowie
(po gimnazjum) kszta³c¹ siê jeszcze w systemie 4-letnim. M³odzie¿ zdobywa
wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie dwóch kwalifikacji: „Monta¿ i uruchamianie
urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej” oraz „Eksploatacja urz¹dzeñ
i systemów energetyki odnawialnej”. Kszta³cenie zawodowe w obu
kwalifikacjach koñczy siê egzaminem zawodowym, który sk³ada siê równie¿
z dwóch czêœci: teoretycznej (pisemnej – testu) oraz praktycznej (wykonanie
fragmentu instalacji lub praca z dokumentacj¹). Mo¿emy siê pochwaliæ, ¿e od
trzech lat w pierwszej kwalifikacji mamy stuprocentow¹ zdawalnoœæ. W trakcie
Kszta³cenia zawodowego uczniowie mog¹ rozwin¹æ swoje umiejêtnoœci manualne
i techniczne (czêœæ praktyczna monta¿u i obs³ugi urz¹dzeñ) oraz matematyczne,
fizyczne (obliczenia, charakterystyka procesów zachodz¹cych w urz¹dzeniach
energetyki odnawialnej), ale tak¿e umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem obcym
(projekty unijne). Do nauki zawodu potrzebni s¹ nauczyciele zarówno teoretycy
jak i praktycy, specjalizuj¹cy siê w doœæ szerokiej dziedzinie. Z jednej strony
nale¿y uczniów przygotowaæ z teoretycznych podstaw dotycz¹cych technologii,
procesów i parametrów pracy podczas wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej
a z drugiej strony praktycznych umiejêtnoœci montowania instalacji
hydraulicznych i elektrycznych, w tym diagnostyki uszkodzeñ, napraw,
konserwacji i przegl¹dów technicznych.

Wspó³praca bran¿owa

W dzisiejszej rzeczywistoœci dofinansowania szkolnictwo zawodowego
kszta³cenie nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie wsparcie techniczne firm bran¿owych.
Organizujemy warsztaty, szkolenia i praktyki z udzia³em specjalistów
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i przysz³ych pracodawców. Od roku prowadzimy program „Akademia M³odego
Instalatora Kospel”, w ramach którego specjaliœci szkol¹ m³odzie¿ z systemów
grzewczych firmy Kospel. Czêœæ z nich, ze wzglêdu na pandemiê, uda³o siê
przeprowadziæ w systemie on-line. Podobne warsztaty, w przeci¹gu kilku
ostatnich lat, przeprowadziliœmy we wspó³pracy z firmami: Animex, Galmet,
Reflex, Tweetop, Termet, KK Wind Solutions, Geberit, LM Wind Power, Vestas
i in. Z kilkoma firmami, m.in. Grupa Azoty Zak³ady Chemiczne „Police”,
Animex Foods O/Szczecin, Cold Tech, Magnuss, Calesco wspó³pracujemy
w ramach utworzonej przy szkole Rady Przedsiêbiorców w  ramach projektu
RPO 8.6 nt. „Podniesienie jakoœci kszta³cenia dostosowanego do wymogów
wspó³czesnego rynku pracy w Zespole Szkó³ nr 2 im. W³adys³awa Orkana
w Szczecinie poprzez wdro¿enie kompleksowego programu wsparcia”. Bardzo
cenimy sobie wspó³pracê z lokalnymi pracodawcami, którzy przyjmuj¹ naszych
uczniów do praktycznej nauki zawodu, czêsto proponuj¹c im tak¿e pracê po
zakoñczeniu nauki. Zainteresowanie instalatorami z zakresu systemów energetyki
odnawialnej jest bardzo du¿e, co œwiadczy o rozwijaj¹cym siê rynku pracy.
Zespó³ Szkó³ nr 2 w Szczecinie ma podpisany patronat Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dziêki któremu mo¿emy umawiaæ
siê na æwiczenia laboratoryjne na ró¿ne wydzia³y. W zakresie systemów
z pompami ciep³a cenimy wspó³pracê z Wydzia³em Techniki Morskiej
i Transportu, natomiast w zakresie produkcji biopaliw, spalania biomasy
i biogazu, systemów fotowoltaicznych wspó³pracujemy z Wydzia³em
Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa. Od 2020 roku, we wspó³pracy z Katedr¹
Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciep³ownictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, bierzemy udzia³ w projekcie „Energia +
Technologia = Szko³a + Zawód. Technologie energii odnawialnej w szko³ach
= dla wykwalifikowanych pracowników przysz³oœci.”, który jest finansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. G³ównym celem projektu jest
wdra¿anie treœci zwi¹zanych z systemami energetyki odnawialnej do programu
nauczania w szko³ach ponadpodstawowych i tym samym motywowanie uczniów
do podejmowania kariery w zawodach technicznych (STEM – Science,
Technology, Engineering and Mathematics (t³um. Nauka, Technologia, In¿ynieria
i Matematyka). Realizacja projektów daje nam mo¿liwoœæ zaanga¿owania
m³odzie¿y w zajêcia pozalekcyjne, które rozszerzaj¹ zakres materia³u z podstawy
programowej.
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Aktywnoœæ projektowa

Absolwenci naszej szko³y mieli okazjê zrealizowaæ swoje plany, sprawdziæ swoje
umiejêtnoœci i pog³êbiæ znajomoœæ zagadnieñ energetyki odnawialnej w czterech
zakoñczonych projektach. „Zielona energia w szko³ach” (2014–2016) to projekt dla
m³odzie¿y (45 uczestników) realizowany w dwóch edycjach, dziêki któremu
m³odzie¿ mog³a pracowaæ na zestawach edukacyjnych firmy Horizon. Uczniowie
sami przeprowadzali doœwiadczenia i pokazy, sporz¹dzali sprawozdania i analizy
pracy urz¹dzeñ. „Postaw na s³oñce” (2014–2015) to roczny projekt w ramach
I Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego, który zakoñczy³ siê pe³nym
sukcesem, gdy¿ 10-osobowa grupa uczniów pod moj¹ opiek¹, uplasowa³a siê
ostatecznie na pierwszym miejscu w Polsce. M³odzie¿ zrealizowa³a 48 zadañ
dodatkowych, zwi¹zanych z projektami instalacji fotowoltaicznej dla szko³y i piêciu
domów jednorodzinnych oraz aktywn¹ kampani¹ informacyjn¹ nt. OZE, która
zakoñczy³a siê z pe³nym sukcesem w postaci konferencji lokalnej „Zarabiaj na
s³oñcu”. Uczniowie kierunku technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej
dwukrotnie wyje¿d¿ali te¿ na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Irlandii
w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych szans¹ na sukces
zawodowy” (2015–2018). By³a to okazja do poznania europejskich metod
pozyskiwania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Uczniowie m.in. odwiedzili zak³ady
produkcyjne oraz proekologiczne instalacje oczyszczaj¹ce wodê i powietrze, a przy
okazji udoskonalali umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim. Jeœli chodzi
o jêzyk niemiecki, to m³odzie¿ mog³a siê sprawdziæ z umiejêtnoœci pos³ugiwania siê
nim w ramach projektu „BiblioBoXX w Partnerstwie Odra” (2016–2018).
G³ównym celem projektu by³o zamontowanie instalacji fotowoltaicznej
i elektrycznej w starej budce telefonicznej. We wspó³pracy z dwiema szko³ami
z Berlina oraz jedn¹ szko³¹ z Wroc³awia uda³o przekszta³ciæ siê star¹ (odpadow¹)
budkê telefoniczn¹ w wêdruj¹c¹ wzd³u¿ Odry mobiln¹ biblioteczk¹, w której
ksi¹¿ki wypo¿ycza siê na zasadzie bookcrossingu (inaczej uwolnij ksi¹¿kê, czyli
weŸ, przeczytaj i podaj j¹ dalej). W Szczecinie obiekt ten przebywa³ kilka
miesiêcy, w dwóch miejscach, przy naszej szkole i na dziedziñcu Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie i cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. 24h na dobê
ka¿dy mieszkaniec móg³ przyjœæ przynieœæ swoje ksi¹¿ki i wzi¹æ do przeczytania
inne. Przy okazji uda³o siê w szkole przeprowadziæ cztery konkursy szkolne
promuj¹ce czytelnictwo. Obecnie mog¹ Pañstwo odwiedziæ t¹ specyficzn¹
biblioteczkê mobiln¹ w Poznaniu (poprzednie miejsca Berlin, Szczecin, £obez,
Wroc³aw, Gorlitz). Od 2019 roku uczniowie uczestnicz¹ te¿ w projektach
edukacyjnych realizowanych za pomoc¹ miêdzynarodowej platformy eTwinning.
Takim projektem ekologicznym jest „ECO for life”, który koordynuje pani mgr
Anna Czerwik.

Sukcesy naszych uczniów

Nasi uczniowie chêtnie chwal¹ siê zdobyt¹ wiedz¹, nie tylko podczas realizacji
projektów, ale tak¿e w ogólnopolskich konkursach o tematyce energii odnawialnej.
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Dumni jesteœmy z uczniów, którzy zajêli pierwsze miejsca w IV Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej (Sieradz 2019r.), w IX Krajowym
Konkursie Energetycznym im. Prof. Jacka Malko pod has³em „Wszystko zale¿y od
energii!” (Jaworze 2017r.), w I Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Postaw na
s³oñce” (Warszawa 2015r.). Zdobyliœmy te¿ I nagrodê w 11. Internationale
Konferenz für nachhaltige Regionalentwicklung durch Nutzung erneuerbarer
Energien (wolne t³um. 11 Miêdzynarodowa konferencja zrównowa¿onego rozwoju
regionu poprzez zastosowanie odnawialnych energii) – Wietow, 09.10.2017r. za
projekt „BiblioBoXX Partnerstwa Odra w Szczecinie”.

Co oferujemy uczniom szkó³ podstawowych?

Nauczyciele przedmiotów zawodowych organizowali warsztaty zawodowe, które
mia³y przybli¿yæ potencjalnym przysz³ym naszym uczniom, tematykê kierunku oraz
zaprezentowaæ przyk³adowe æwiczenia wykonywane podczas nauki zawodu. Od
szeœciu lat, corocznie, jako szko³a organizujemy Wojewódzki Konkurs „Mistrz
OZE”, a w ubieg³ym roku, mimo pandemii, uda³o siê przeprowadziæ Ogólnopolski
Konkurs „Energia a Œrodowisko”. Adresatami obu konkursów s¹ uczniowie klas
7 i 8 szkó³ podstawowych. Oba konkursy sk³adaj¹ siê z dwóch etapów: pracy
graficznej nadsy³anej poczt¹ (plakat, komiks, animacja w Scratchu) oraz etapu
pisemnego, który sprawdza wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu ochrony œrodowiska
i energetyki odnawialnej. Cele konkursów to promocja zawodu technik urz¹dzeñ
i systemów energetyki odnawialnej, ochrony œrodowiska i ogólnie OZE,
rozpowszechnianie wiedzy nt. energetyki odnawialnej i dzia³añ proekologicznych
oraz sprawdzenie umiejêtnoœci graficznych, kreatywnoœci i pomys³owoœci uczniów.
Przy realizacji konkursów wspó³pracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Kuratorium Oœwiaty
w Szczecinie, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
w Szczecinie, Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego
oraz firmami bran¿owymi, dziêki którym zapewniamy jakoœæ konkursu na
odpowiednim poziomie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Od maja ruszy kolejny nabór uczniów do technikum. Zachêcamy do kszta³cenia
siê w konkretnym zawodzie. Dla niezdecydowanych proponujemy w³aœnie zawód
technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkó³ nr 2 (dla
osób spoza Szczecina oferujemy 80 miejsc w przyszkolnym, nowo
wyremontowanym internacie). Za tym kierunkiem przemawiaj¹ zalety korzystania
z odnawialnych Ÿróde³ energii, aspekty proekologiczne ochraniaj¹ce œrodowisko,
a tak¿e intensywnie rozwijaj¹cy siê rynek pracy. Czy ten zawód ma przysz³oœæ?
– Tak. Budynki i mieszkañcy potrzebuj¹ systemów wytwarzaj¹cych ciep³o do
ogrzewania oraz przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej oraz systemów
wytwarzaj¹cych energiê elektryczn¹ do oœwietlania tych budynków i zasilania
ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ na pr¹d. A od energii elektrycznej, jesteœmy wrêcz
„uzale¿nieni” i w razie blackoutu bylibyœmy bezsilni. Nasza przysz³oœæ jest
w rêkach m³odych ludzi. Wierzymy, ¿e wybior¹ w³aœciw¹ drogê rozwoju
zawodowego.
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B¹dŸ aktywny

Weekendowe spacery
Czas pandemii, czas przymusowej izolacji…. Jak radziæ sobie w tych trudnych chwilach

bez mo¿liwoœci zdrowych, wspólnych aktywnych form wypoczynku. Kiedy priorytetem
jest zdrowie, nikt nie myœli o rajdach, wypadach za miasto do lasu. A przecie¿ przebywanie
na œwie¿ym powietrzu, z zachowaniem wszelkich re¿imów sanitarnych, jest bardzo zdrowe.
Turystyka prze¿ywa obecnie bardzo trudny okres, ale trzeba mieæ nadziejê, ¿e zagro¿enie
pandemi¹ minie, a wprowadzane   ograniczania w poruszaniu siê zostan¹ z³agodzone.

W dobie zdalnego nauczania bardzo wa¿ne jest dbanie o aktywny wypoczynek dziecka,
z dala od komputera, smartfona. Wa¿ne jest, by zachêcaæ dzieci i m³odzie¿ do otwierania siê
na ró¿ne formy aktywnoœci. Wspólne, rodzinne weekendowe wycieczki za miasto bêd¹
wiêc nie lada atrakcj¹ po tygodniu nauki przy komputerze. A w Szczecinie jest gdzie
wêdrowaæ. Otaczaj¹ce miasto puszcze „oferuj¹” urokliwe miejsca do zwiedzenia.

Zacznijmy od Puszczy Bukowej. Teren Puszczy to Szczeciñski Park Krajobrazowy
„Puszcza Bukowa”. Leœne szlaki s¹ wspaniale oznakowane. Spotykane przy drogach
tablice informacyjne oferuj¹ mnóstwo ciekawych wiadomoœci. Park Leœny Zdroje
z jeziorem Szmaragdowym to miejsce, które warto zobaczyæ. A jak ju¿ bêdziecie nad
Szmaragdowym  zajrzyjcie do Szczeciñskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
„Szmaragdowe–Zdroje”. Bardzo interesuj¹cy obiekt.

Ca³a Puszcza Bukowa obfituje bogactwem flory i fauny. W Parku znajduje siê mnóstwo
drzew i g³azów narzutowych uznanych za pomniki przyrody. Najstarszymi drzewami
pomnikowymi s¹: lipa zwana „Œwiêty Otton”, rosn¹ca na placu przykoœcielnym w P³oni
oraz dwa dêby rosn¹ce w Klêskowie nazwane „Dêbami Krzywoustego”. Najwiêkszy g³az
narzutowy „Krajoznawców” mo¿na ogl¹daæ w zag³êbieniu przy ¿ó³tym szlaku im.
Boles³awa Krzywoustego.

Atrakcj¹ przyrodnicz¹ Parku jest ogród dendrologiczny z cenn¹ roœlinnoœci¹
introdukowan¹, który znajduje siê w pobli¿u wsi Glinna. Wiosn¹ wycieczka do ogrodu
w Glinnej jest obowi¹zkowa.
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El¿bieta Wielgoszewska

– absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Po ukoñczeniu pedagogicznych kursów
kwalifikacyjnych w 1988 roku rozpoczê³a pracê
w szkole. W Pa³acu M³odzie¿y pracuje od 2006
roku. Zajmuje siê turystyk¹ i krajoznawstwem. To
one s¹ najwiêksz¹ pasj¹. Ka¿da Leœna Sobota
z dzieæmi i m³odzie¿¹ sprawia jej ogromn¹ radoœæ.
Za swoj¹ pracê w upowszechnianiu turystyki
i krajoznawstwa wœród dzieci i m³odzie¿y otrzyma³a
w 2017 roku tytu³ „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

Do ka¿dego spaceru po Puszczy Bukowej mo¿na siê przygotowaæ. W internecie znajduje
siê wiele informacji i opisów krajoznawczych dotycz¹cych tych terenów, a w Regionalnym
Oddziale Szczeciñskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego mo¿na
otrzymaæ mapkê Szczeciñskiego Parku Krajobrazowego.

W lewobrze¿nej czêœci Szczecina  mamy równie¿ wspania³e tereny do rodzinnych
wycieczek, do aktywnego i zdrowego spêdzania wolnego czasu. Tereny Lasu Arkoñskiego,
G³êbokie, Szczeciñska Guba³ówka, Syrenie Stawy z Zielon¹ Szko³¹ i Puszcza Wkrzañska
z dobrze zagospodarowanymi polanami rekreacyjnymi, sportowymi. Piesze trasy s¹ na tym
terenie równie¿ dobrze oznakowane. Mo¿na  wêdrowaæ, biegaæ czy jeŸdziæ na rowerach. Kto
nie lubi dalszych wypadów za miasto mo¿e spacerowaæ po szczeciñskich parkach.

Obie puszcze: Bukowa i Wkrzañska kryj¹ w sobie wiele ciekawych, niekiedy
tajemniczych, historycznych miejsc. Ten kto ma w sobie ¿y³kê odkrywcy znajdzie dla siebie
coœ ciekawego.  Kilkugodzinne wycieczki dodadz¹ m³odym ludziom energii na ca³y tydzieñ
zdalnej nauki. Takie wyjœcia bêd¹ na pewno atrakcyjne dla nich. A ile wiadomoœci
z ekologii, przyrody, biologii czy historii mo¿na wpleœæ w takie spacery.  I nieoceniona jest
te¿ integracja rodzinna podczas tych leœnych spacerów.

A do wêdrówek z Leœn¹ Sobot¹ wrócimy jak czas na to pozwoli!
El¿bieta Wielgoszewska
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Coraz wiêcej uwagi ludzie poœwiêcaj¹ problemowi ochrony œrodowiska oraz
przywróceniu równowagi biologicznej na naszej planecie. Mamy obowi¹zek
pozostawiania nastêpnym pokoleniom Ziemi nadaj¹cej siê do ¿ycia. Mamy te¿
obowi¹zek nauczyæ dzisiejsz¹ m³odzie¿ i dzieci ¿ycia w zgodzie z przyrod¹. Nam
doros³ym czêsto trudno jest zmieniæ pogl¹dy, styl ¿ycia czy sposób postêpowania
w stosunku do natury i przyrody. Dlatego wszelkie nadzieje nale¿y pok³adaæ
w m³odym pokoleniu a szczególnie w dzieciach, które posiadaj¹ intuicyjne
wyczucie funkcjonowania w zgodzie ze œwiatem przyrody.

Obowi¹zkiem nas doros³ych, a szczególnie nauczycieli i rodziców, jest wiêc
edukacja ekologiczna dzieci, by ich intuicyjne, pozytywne nastawienie do przyrody
stawa³o siê zachowaniem celowym, by ukszta³towa³ siê w nich inny styl ¿ycia,
nowy sposób wspó³dzia³ania w harmonii ze œrodowiskiem przyrodniczym,
spo³ecznym i kulturowym. W wychowaniu ekologicznym nie wolno pomin¹æ
walorów estetycznych, etycznych i emocjonalnych. Wtedy dopiero dzieci bêd¹
czu³y i wiedzia³y, ¿e s¹ czêœci¹ œwiata przyrody. Zrozumiej¹, ¿e musz¹ tak dzia³aæ
by nie zak³óciæ równowagi funkcjonowania œwiata organizmów, gdy¿ ka¿dy z nich
jest bezwzglêdnie potrzebny.

Stajemy u progu nowej epoki, która miejmy nadziejê, bêdzie stuleciem ekologii.
Nowa epoka potrzebuje ludzi inaczej myœl¹cych, kieruj¹cych siê innym systemem
wartoœci, postrzegaj¹cym odmiennie swoje miejsce w sieci ¿ycia na naszej planecie.
Potrzebujemy dzisiaj realizacji wychowania ekologicznego w przedszkolach
i szko³ach. Wspó³czesny system wychowawczy wymaga nie ulepszeñ lecz
gruntownej przebudowy. Tylko alternatywny system wychowawczy oparty na
innych ekologicznych wartoœciach mo¿e staæ siê kluczem do przetrwania i dalszego
rozwoju ¿ycia na naszej planecie.

 Zanim spróbujemy wychowaæ i nauczyæ ¿yæ m³odego cz³owieka w zgodzie
z Natur¹, zgodnie z wymogami w³aœciwie pojêtej ekologii, musimy spróbowaæ
zg³êbiæ sens znaczenia s³owa ekologia, wprowadziæ pewne wnioski natury
filozoficznej z obrazu œwiata ¿ywego, który przybli¿a nam ekologia.

Poszukuj¹c pojêciowych i filozoficznych aspektów ekologii, nale¿y wyjœæ do
definicji ekologii jako dziedziny biologii, badaj¹cej wzajemne zale¿noœci miêdzy
organizmami ¿ywymi, a tak¿e pomiêdzy nimi a otaczaj¹cym œrodowiskiem.
Efektem badañ ekologii prowadzonych od wielu lat jest obraz œwiata niezwykle
skomplikowany, w którym wszystkie jego elementy (roœliny, zwierzêta, woda,
powietrze, gleba) s¹ powi¹zanie na najprzeró¿niejsze sposoby. Odkrywamy system
tak z³o¿ony, ¿e nie jesteœmy go w stanie w pe³ni zrozumieæ, odgadn¹æ. Wszystkie
zale¿noœci, jakie istniej¹ w przyrodzie, mo¿na porównaæ do misternej sieci
pajêczej. Jednym z milionów drobnych elementów tej sieci jest cz³owiek. Jest
wspó³zale¿ny od pozosta³ych elementów, tak jak ka¿dy inny. Ekologia doprowadza

Od najm³odszych lat eko

Ratujmy œrodowisko
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nas do nowego pojmowania œwiata, jako systemu holistycznego, ca³oœciowego,
w jego skomplikowanej wspó³zale¿noœci. Ekologia daje nam now¹ wizjê œwiata,
w którym wszystkie jego twory s¹ wa¿ne. Gdy chcemy chroniæ nasz œwiat,
musimy chroniæ ¿ycie we wszelkiej postaci. Je¿eli pragniemy wychowywaæ dzieci
zgodnie z zasad¹ szeroko pojêtej ekologii, nasz proces dydaktyczny musi zawieraæ
w sobie w³aœnie tak¹ perspektywê œwiata.

Aldoux Huxley zapytany o nauczanie ekologiczne dzieci powiedzia³ „Sprawcie
aby od samego pocz¹tku by³o jasne, ¿e ca³e ¿ycie jest zale¿noœci¹. Poka¿cie im, ¿e
zale¿noœci s¹ w lasach, na polach, w stawach, strumieniach, w wiosce i w kraju
wokó³ nich”. Prawo, którego omówieniu powinniœmy poœwieciæ w wychowaniu
ekologicznym najwiêcej miejsca, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹co: Ka¿da rzecz jest
powi¹zana z wszystkimi innymi rzeczami.

Co to jest ekologia?

Ekologia to termin zaproponowany przez niemieckiego biologa Ernsta Heackela
ju¿ w 1869 roku, wywodz¹cy siê z greckich dwóch s³ów: „oikos” – dom,
œrodowisko i „logos” – s³owo, nauka, a dos³ownie znacz¹cy „nauka o siedliskach
organizmów". Niemal przez sto lat by³ znany tylko w krêgach specjalistów. Ale
od 1969 roku staje siê coraz bardziej powszechny w ¿yciu publicznym
w wiêkszoœci spo³eczeñstw. A to za przyczyn¹ og³oszonego raportu Sekretarza
Generalnego ONZ, U. Thanta, na temat – Cz³owiek i jego œrodowisko
przyrodnicze pod wp³ywem niekontrolowanego rozwoju ludzkoœci i groŸby
totalnej katastrofy ekologicznej, nieuniknionej, jeœli ludzkoœæ nie zmieni swego
stosunku do przyrody. Raportu, który wstrz¹sn¹³ opini¹ publiczn¹. Wielu ludzi
poczu³o prawdziwy niepokój i dlatego ekologia zyska³a ogromn¹ popularnoœæ
poszerzaj¹c coraz bardziej swój przedmiot i zakres badañ oraz dzia³alnoœci
praktycznej.

 I tak oto ekologia do niedawna nauka teoretyczna, staje siê nauk¹ stosowan¹,
coraz silniej zespolon¹ z ¿yciem, ukazuj¹c¹ cz³owiekowi drogi postêpowania
pozwalaj¹ce mu ¿yæ w harmonii ze œrodowiskiem.

Nie wnikaj¹c w ewolucje i zakres wspó³czesnej ekologii warto zwróciæ uwagê na
to, ¿e „Ekologia i ochrona œrodowiska to (...) nie tylko wielki przemys³, kopalnie
i huty. To tak¿e twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, ³azienka,
gara¿, ogród.

To wybór przez ciebie i przeze mnie wolnego czasu i taka ochrona œrodowiska
zaczyna siê najbli¿ej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu – jak s³usznie w 1991 roku
pisze Eryk Mistewicz.

Mówi¹c o ekologii czêsto pos³ugujemy siê pojêciem „œrodowisko cz³owieka”.
Dlatego zwracamy uwagê, ¿e jego elementami jest œrodowisko przyrodnicze
i œrodowisko spo³eczne. Przez œrodowisko przyrodnicze rozumiemy ogó³
elementów biotycznych (roœliny, zwierzêta i ludzie) i elementów abiotycznych
(powietrze, gleba, woda, klimat). Natomiast przez œrodowisko spo³eczne-
przekszta³cone przez cz³owieka elementy œrodowiska przyrodniczego (np. budowla)
i ich nowe konfiguracje celowo ukszta³towane (np. przemys³owe produkty
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spo¿ywcze) a tak¿e bêd¹ce skutkiem ubocznym dzia³alnoœci cz³owieka (np. ha³as,
dym). Warto jeszcze zwróciæ uwagê na podstawowe prawa ekologiczne.

Oto ich brzmienie.
• ka¿da rzecz jest powi¹zana z wszystkimi innymi rzeczami, a wiêc organizmów

ze œrodowiskiem abiotycznym, jednych organizmów z innymi organizmami itp.;
• ka¿da rzecz musi siê gdzieœ umiejscowiæ w okreœlonej przestrzeni, tj. wszystko

co powstaje w wyniku dzia³alnoœci organizmu dostaje siê do œrodowiska go
otaczaj¹cego lub zostaje bezpoœrednio albo poœrednio wykorzystane przez inny
organizm; s³owem w œrodowisku istnieje obieg materii i energii;

• cz³owiekowi ³atwiej jest zburzyæ funkcjonowanie jakiegoœ systemu lub
zniszczyæ go ni¿ udoskonaliæ; prawda ta jednak nie mo¿e upowa¿niaæ do tego, aby
cz³owiek racjonalnie nie poznawa³a wykorzystywa³, kszta³towa³, odtwarza³
i pomna¿a³ œrodowisko przyrodnicze;

• w przyrodzie jako systemie, nie ma nic za darmo, ka¿dy przychód mo¿e byæ
osi¹gniêty jakimœ kosztem, bo ka¿dy system jest okreœlon¹ ca³oœci¹

Dlatego dokonuj¹c przegl¹du motywów ochrony œrodowiska warto zwróciæ
uwagê na to, ¿e w ostatnich latach nast¹pi³o odrodzenie powrotu cz³owieka do
natury i troski o ni¹. Jest to spowodowane kilkoma przyczynami, a przede
wszystkim:

• ogólnoœwiatowym gwa³townym pogorszeniem siê czynnoœci, a nawet ska¿enie
œrodowiska ¿ycia i dzia³alnoœci cz³owieka: wody, powietrza, gleby, biosfery,
œrodków spo¿ywczych itp.;

• znacznym wzrostem zaludnienia Ziemi, a tym samym zmniejszenia ca³ej wolnej
przestrzeni na jednostkê ludzk¹;

• technizacjê i depersonalizacje ¿ycia spo³ecznego oraz atomizacjê spo³eczeñstw
i grup ludzkich;
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• nadmiernie rozbudowuj¹cym siê konsumpcyjnym stylem ¿ycia cz³owieka;
• wzrostem zapotrzebowania cz³owieka, wynikaj¹cego z trzech pierwszych

wymienionych wy¿ej przyczyn, na reakcjê, turystykê i wypoczynek.

Cele edukacji ekologicznej w przedszkolu

W zakresie edukacji ekologicznej wchodz¹ wszelkiego rodzaju dzia³ania
maj¹ce na celu miêdzy innymi;

• uœwiadomienie, ¿e ¿ycie bez kontaktu z przyrod¹ jest niemo¿liwe. Wszystko
co jest potrzebne cz³owiekowi do ¿ycia, czerpie on ze œrodowiska;

• wyposa¿enie w wiedzê dotycz¹c¹ budowy i czynnoœci ¿yciowych
organizmów ¿ywych oraz ich zwi¹zków ze œrodowiskiem;

• pog³êbianie wiadomoœci na temat roœlin i zwierz¹t ¿yj¹cych na Ziemi;
• uœwiadomienie, ¿e ka¿da istota ¿ywa ma prawo do godnego ¿ycia;
• kszta³towanie podstawowych zasad ochrony przyrody;
• kszta³towanie umiejêtnoœci racjonalnego korzystania z odnawialnych

i nieodnawialnych zasobów przyrody;
• wprowadzenie czystych technologii i racjonalnego wykorzystania zasobów

przyrody oraz utylizacji odpadów;
• kszta³towanie w³asnego „ja” w harmonii ze œrodowiskiem;
• rozwijanie aktywnych form wypoczynku na ³onie natury;
• kszta³towanie poczucia odpowiedzialnoœci za stan œrodowiska

przyrodniczego.
Od najwczeœniejszych lat ¿ycia cz³owieka, trzeba ukszta³towaæ jego sposób

myœlenia i zachowania.
Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrod¹, nauczone

proekologicznego myœlenia, w okresie dojrza³ym jest w stanie naprawiæ lub
zneutralizowaæ negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na Ziemi.
Proces kszta³towania umiejêtnoœci, wiedzy i œwiadomoœci cz³owieka rozpoczyna
siê z chwil¹ jego przyjœcia na œwiat. Wiek przedszkolny charakteryzuj¹cy siê
du¿ym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka, jest najlepszym okresem do
wyprowadzenia elementów edukacji ekologicznej, która powinna byæ
kontynuowana w póŸniejszej nauce.

Dzia³ania wychowawczo-dydaktyczne w tym zakresie odbywaj¹ siê
w okreœlonych warunkach, w tym przypadku jest to placówka przedszkolna
i œrodowisko, w którym jest usytuowana.

2. Wartoœci ekologiczne.

Fundamentaln¹ wartoœci¹ myœlenia ekologicznego jest poszanowanie dla ¿ycia,
czêœæ dla ¿ycia takiego, dla wszelkiego ¿ycia. Ka¿da forma ¿ycia jest
niepowtarzalna, potrzebna dla zachowania ca³oœci; niszczenie ¿ycia w jakiejkolwiek
postaci jest z³em, gdy¿ narusza ca³oœæ, któr¹ tworz¹ wszystkie istoty, w tym
i ludzie. W piêknych s³owach wyrazi³ powy¿sze Albert Schweitzer: „Zasadnicz¹
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rzecz¹ dla wszystkich etyk jest poszanowanie ¿ycia: w³aœciwymi jest chroniæ
i sprzyjaæ ¿yciu, niszczyæ i poni¿aæ ¿ycie jest z³ym”.

Musimy nauczyæ nasze dzieci myœleæ o wszystkim dooko³a z czci¹. Wpajajmy
im, i¿ nawet bezmyœlne zerwanie kwiatka jest czymœ z³ym, co nas bardzo zasmuca.
Ukazujmy im piêkno przyrody tkwi¹ce w wielkiej ró¿norodnoœci barw, kszta³tów,
przystosowañ, sposobów poruszania. Uczmy je, ¿e w przyrodzie nie ma zwierz¹t
i roœlin brzydkich i ³adnych, po¿ytecznych i szkodliwych. To my jesteœmy sk³onni
do oceniania, a jedynym kryterium wartoœciuj¹cym jest przydatnoœæ danego
gatunku dla nas, nasze subiektywne odczucia. Warto przytoczyæ jeszcze jedno
zdanie Alberta Schweitzera: „Któ¿ z nas mo¿e wiedzieæ, jakie znaczenie ma inna
istota ¿yj¹ca sama w sobie i we wszechœwiecie”.

Kolejn¹ wartoœci¹ ekologiczn¹ jest odpowiedzialnoœæ. Nasza odpowiedzialnoœæ
powinna obejmowaæ nas samych, naszych najbli¿szych, innych ludzi, zwierzêta,
roœliny, œrodowisko. Mo¿na siêgn¹æ jeszcze dalej i pomyœleæ o przysz³ych
pokoleniach. Powinniœmy przyj¹æ taki styl ¿ycia, gospodarowania, aby pozostawiæ
planetê w nie gorszym stanie, ni¿ j¹ otrzymaliœmy. Im szerszy kr¹g bêdziemy
umieli zatoczyæ, tym nasze cz³owieczeñstwo bêdzie pe³niejsze. Jest to zdanie na
ca³e ¿ycie, a najw³aœciwszy moment do jego podjêcia to pierwsze lata ¿ycia, kiedy
zaczynaj¹ siê kszta³towaæ nasze nawyki. Gdy dziecko posadzi drzewo, czy rodzice
spe³niaj¹ jego marzenie i kupi¹ mu psa, powinno zdawaæ sobie sprawê
z odpowiedzialnoœci, jaka na nie spada i decydowaæ siê na to, kiedy jest
przekonane, i¿ jej podo³a. Myœleæ ekologicznie to znaczy byæ sk³onnym do
wspó³czucia, do odczuwania tak jak inni. Stawiajmy dzieci jak najczêœciej po
drugiej stronie, w roli drzew, kwiatów czy zwierz¹t. Niech ucz¹ siê myœleæ tak jak
one, wyra¿aæ ich myœli, pragnienie obawy. Zwierzêta i roœliny s¹ wobec nas
bezbronne, tak jak niemowlêta.

Nie mo¿na pomin¹æ jeszcze jednej wartoœci, jak¹ jest umiar ( powœci¹gliwoœæ).
¯yjemy na planecie, która ma ograniczone zasoby i niemo¿liwe jest spe³nienie
wszystkich zachcianek. Je¿eli ja biorê od Przyrody wiêcej ni¿ naprawdê potrzebujê,
to ucierpi na tym ktoœ inny. Powinniœmy zachowaæ umiar i czerpaæ z naszej
planety tylko tyle, ile jest nam niezbêdne do zaspokojenia potrzeb ¿yciowych.
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Ka¿dy krok w naszym ¿yciu powinien byæ przemyœlany i oceniony pod tym
wzglêdem. Umiar rodzi siê z przekonania, ¿e najbardziej wartoœciowych rzeczy nie
osi¹ga siê za pieni¹dze. To. czego naprawdê potrzebujemy, to przyjaŸñ, mi³oœæ,
wolnoœæ, poczucie bycia potrzebnym i docenianym.

Zmieniæ œwiat - zmieniæ siebie

W jaki sposób powy¿sze wartoœci, ca³oœciowy obraz œwiata przekazywaæ
dzieciom? Jest ju¿ sporo materia³ów zawieraj¹cych ró¿ne zabawy, konkursy,
pogadanki, wiersze, piosenki itp., które prezentuj¹ ekologiczny sposób myœlenia,
odczuwania i œwietnie siê sprawdzaj¹ w pracy z dzieæmi. Wszystko to jednak
bêdzie nieskuteczne, dopóki my sami siê nie zmienimy. G³ównie wartoœci ekoetyki
musz¹ siê wyra¿aæ w dzia³aniu, to najpierw my sami musimy zbudowaæ swoje
¿ycie.

Jaka powinna byæ nasz reakcja na straszliwy stan œrodowiska, na ogarniaj¹ce
nas poczucie bezsilnoœci, gdy widzimy degradacjê œwiata ¿ywego? Odpowiedz
jest jedna: Ty siê zmieñ! Jeœli zmienisz swoje ¿ycie, oprzesz je na takich
wartoœciach jak: poszanowanie dla ¿ycia, odpowiedzialnoœæ, wspó³czucie i umiar,
to Twój przyk³ad bêdzie oddzia³ywa³ na ludzi i wielu z nich zacznie siê
zmieniaæ. Gdy my sami potrafimy ¿yæ w zgodzie z Natur¹ z wymogami
w³aœciwie pojêtej ekologii, jest du¿a szansa, ¿e dzieci, które wychowujemy, stan¹
siê podobne.

Jak wychowywaæ ekologicznie?

Profesor J. Aleksandrowicz i humanista pisa³: „Dobro to znaczy w³aœciwy
stosunek do œwiata i ludzi. W³aœciwy to znaczy taki, który jest korzystny nie tylko
dla cz³owieka, ale i dla innych istot”.

Zapominamy w naszych szko³ach, ¿e sztuka, muzyka i inne duchowe
doœwiadczenia s¹ równie¿ wa¿nymi metodami poznania œwiata, jak czytanie
i pisanie. Maj¹c na wzglêdzie wartoœci ekologiczne, warto podkreœliæ fakt ¿e mog¹
one byæ ³atwo w³¹czone do myœlenia dzieci, w³aœnie przy wykorzystaniu ró¿nych
wy¿ej wymienionych form. Przedszkole wydaje siê byæ pierwsz¹ i ostatni¹
instytucj¹ pañstwow¹, która stara siê rozwijaæ zdolnoœci tkwi¹ce w prawej i lewej
pó³kuli, a wiêc kszta³towaæ m³odego cz³owieka w pe³ni i w sposób zrównowa¿ony.
Bardzo wiele pozosta³o do zrobienia, aby przedszkolne wychowanie odbywa³o siê
zgodnie z regu³ami w³aœciwie pojêtej ekologii.

3. Proekologiczna postawa personelu pedagogicznego.

Nauczyciel realizuj¹cy program ekologiczny to cz³owiek o wysokiej kulturze
osobistej, pozytywnie nastawiony do œrodowiska, aktywnie uczestnicz¹cy
w pracach na rzecz jej ochrony, w³asn¹ postaw¹ potwierdzaj¹cy s³usznoœæ swojego
dzia³ania. Nauczyciel- wychowawca to mistrz – przyjaciel dziecka, który mniej
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naucza, a wiêcej dzieli siê swoimi odczuciami jest uwa¿ny, skierowany na
wychowanków, skupia ich uwagê, patrzy, doœwiadcza z nimi, a dopiero na koñcu
mówi.

Do zadañ nauczyciela powinno wiêc nale¿eæ:
• podnoszenie wiedzy ekologicznej za pomoc¹ literatury, prasy i programów

telewizyjnych;
• uczestniczenie (w miarê mo¿liwoœci ) w spotkaniach i kursach doskonal¹cych

wiedzê i kulturê ekologiczn¹ ( np. klub Eko-oko)
• doskonalenie warsztatu pracy przez uczestniczenie w kursach nowoœci

pedagogicznych (np. drama, pedagogika zabawy, muzykoterapia).
• nawi¹zanie wspó³pracy z nauczycielami innych placówek przedszkolnych

w celu wymiany doœwiadczeñ;
• w³¹czenie rodziców rytm ¿ycia klasy, przez zapraszanie ich do wspólnych

zajêæ, zabaw z dzieæmi;
• projektowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzaj¹cych wewnêtrzn¹ motywacjê

dziecka do twórczej aktywnoœci zaspakajaj¹cych jego potrzeby, ucz¹cych
odpowiedzialnoœci za podjête decyzje;

• w³¹czenie pracowników technicznych przedszkola do realizacji programu
ekologicznego przez zainteresowanie ich tym zagadnieniem.

4. Proekologiczna wspó³praca z rodzicami

Za³o¿eniem ekologicznego programu wspó³pracy z rodzicami jest podnoszenie
kultury ekologicznej œrodowiska, integracja personelu, dzieci i rodziców w celu
zadbania o œrodowisko, w którym ¿yj¹ przez:

• zdobywanie i przekazywanie rodzicom informacji o stanie œrodowiska.
w którym znajduje siê placówka;

• zapoznanie rodziców z programem ekologicznym i celowoœci¹ jego realizacji
w przedszkolach, zachêcanie ich do wspó³pracy;

• organizowanie tzw. „Dni Otwartych Przedszkola” w celu zapoznania rodziców
z warunkami i metodami pracy nauczycieli;

• uczestniczenie rodziców w zajêciach, zabawach organizowanych w grupach;
• aktywna pomoc rodziców w rozwi¹zywaniu problemów grupy i przedszkola;
• za³o¿enie k¹cika literackich nowoœci ekologicznych, dostêpnych zarówno dla

personelu, jak i rodziców;
• otwarcie dla rodziców zbiorów biblioteki przedszkolnej.

5. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna to œwiadomie zamierzona, celowa, planowa, systematyczna
i stopniowa dzia³alnoœæ nauczyciela (rodziców, opiekunów) wobec dzieci, przy ich
pozytywnej motywacji i wielostopniowej dzia³alnoœci. ChodŸ tutaj o ukszta³towanie
w dziecku postawy ekologicznej, która charakteryzuje siê szerok¹ zdolnoœci¹
percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i spo³ecznych.
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E. i J. Fr¹tczakowie okreœlili swoiste zasady edukacji ekologicznej dzieci

przedszkolnych, do których zaliczyli:
• zasada bezpiecznego kontaktu dziecka z obiektami i zjawiskami przyrodniczymi

i spo³ecznymi;
• zasada fazowoœci edukacji ekologicznej;
• zasada bioregionalizmu;
• zasada prze¿ywania piêkna ró¿norodnoœci przyrody;
• zasada odwróconej funkcji edukacji;
• zasada ekologicznego egocentryzmu utylitarnego;
• zasada ekonomizacji egocentryzmu utylitarnego;
• zasada kooperacji pozytywnej miêdzy ludŸmi.

Autorzy wymieniaj¹ podstawowe formy i metody edukacji ekologicznej.
Formy obejmuj¹:
• dzia³alnoœæ nauczyciela z dzieæmi w przedszkolu; zajêcia organizowane,

dowolne, spacery, wycieczki, prace praktyczne;
• dzia³alnoœæ rodziców z dzieæmi lub samodzieln¹ dzia³alnoœæ dzieci a zw³aszcza

spacery, wycieczki, prace praktyczno-hodowlane, uprawowe, zbieractwo i inne.
Do metod zaliczaj¹ i szczegó³owo charakteryzuj¹ metodê obserwacji

i doœwiadczeñ (cechy, fazy obserwacji, podzia³ doœwiadczenia ze wzglêdu na
stopieñ trudnoœci oraz czynnoœci nauczyciela i dzieci).

Edukacja przyrodniczo-leœna w wychowaniu przedszkolnym

Edukacjê przyrodniczo-leœn¹ nale¿y rozpocz¹æ, podobnie jak edukacjê w ka¿dym
innym zakresie, we wczesnym okresie ¿ycia cz³owieka. Wyró¿niamy trzy
wzajemnie powi¹zane ze sob¹ p³aszczyzny, poziomy dzia³añ: kognitywny,
emocjonalno-motywacyjny oraz behawioralny.

Dzia³ania pedagogiczne na poziomie kognitywnym zmierzaj¹ do:
• wzbogacenia wiadomoœci dzieci o ekosystemie leœnym – o obiektach,

zjawiskach i procesach w nim zachodz¹cych, ró¿nych funkcjach lasu, pracy
leœników, czynnikach destrukcyjnie oddzia³uj¹cych na las, sposobach ochrony lasu

• kszta³towania u dzieci przekonania o koniecznoœci ochrony ekosystemów
leœnych. Szukaj¹c uzasadnienia tej koniecznoœci, mo¿emy powo³aæ siê na dobro
cz³owieka, a wiêc na korzyœci, jaki mo¿e on osi¹gn¹æ, gdy dba o œrodowisko
naturalne. Mo¿emy te¿ i powinniœmy powo³aæ siê na dobro samej przyrody
i ukazaæ, ¿e troszcz¹c siê o ni¹, przyczyniamy siê do jej pe³nego, harmonijnego
rozwoju.

 Dzia³ania pedagogiczne na poziomie emocjonalno-motywacyjnym zmierzaj¹ do
ukszta³towania tzw. uczyæ wy¿szych: estetycznych, spo³.-moralnych
i poznawczych, których obiektem jest œwiat przyrody. Zaliczymy do nich m.in.
uczucie zachwytu nad piêknem przyrody, uczucie radoœci wywo³ane obcowaniem
z ni¹ i poznawaniem jej, uczucie sympatii i mi³oœci. Uczucia, jakie powstaj¹
u dzieci w trakcie pobytu na ³onie przyrody i poznawania jej, stanowi¹ niezmiernie
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wa¿ny czynnik motywuj¹cy dzieci do g³êbszego jej poznania. G³êbsze poznanie
prowadzi do lepszego jej zrozumienia oraz silniejszego przekonania o koniecznoœci
chronienia jej. Na trzecim - behawioralnym poziomie edukacji przyrodniczo-leœnej
d¹¿ymy do pobudzenia u dzieci wzglêdnie trwa³ej tendencji do podejmowania
dzia³añ przyjaznych przyrodzie.

Dla rozwoju psychicznego dziecka przyroda jest nieocenionym wychowawc¹
i nauczycielem. To w³aœnie nieocenione zjawiska przyrodnicze wywo³uj¹ u dzieci
pasjê poznawcz¹ i badawcz¹. To kontakt z przyrod¹ pobudza jego zainteresowania
œwiatem o¿ywionym i nieo¿ywionym, æwiczy spostrzegawczoœæ, uwagê, wyrabia
zmys³ obserwacyjny, rozwija sprawnoœæ myœlenia i mowy.

Ale nie tylko w dziedzinie poznawczej widaæ drogocenny wp³yw przyrody na
dzieci. Obcuj¹c z przyrod¹ dzieci rozwijaj¹ w sobie poczucie piêkna, wra¿liwoœæ
artystyczn¹, dziêki której doznaje wielu radosnych, a zarazem subtelnych wra¿eñ
i prze¿yæ.

Aby jednak uzyskaæ pozytywne rezultaty z kontaktów dzieci z przyrod¹, musz¹
nad tym czuwaæ doroœli i umiejêtnie nimi kierowaæ. To od doros³ych w du¿ej
mierze zale¿y, czy dzieci bêd¹ wzrastaæ w poczuciu szacunku i podziwu dla piêkna
przyrody, czy te¿ stan¹ siê wandalami niszcz¹cymi j¹.

Dlatego przez kontakt z otoczeniem przyrodniczym mo¿na wszechstronnie
wychowywaæ dzieci w przedszkolu. Wychowywaæ to znaczy w ró¿nej mierze rozwijaæ
umys³owo i emocjonalnie, uwra¿liwiaæ i budziæ potrzeby estetyczne
i spo³eczne, wyrabiaæ fizyczn¹ sprawnoœæ i kszta³ciæ umiejêtnoœci. I tylko
w atmosferze ¿ywej wra¿liwoœci na zjawiska przyrody, osobistego udzia³u w pracach,
zadaniach, obserwacjach przyrodniczych i uczuciowego zwi¹zania z tymi sprawami
mo¿e wszystko to osi¹gn¹æ. Doœwiadczenia w kontaktach z przyrod¹ wywo³uj¹
u dzieci aktywnoœæ twórcz¹, werbaln¹, plastyczno-konstrukcyjn¹ i muzyczn¹.

Literatura:

• „Edukacja przyrodniczo-leœna w wychowaniu przedszkolnym” – N. Kowalik-
Olubiñska – Edukacja Ekologiczna

• „Na ratunek Ziemi” – L. Schwartz, wyd. Astrum, Wroc³aw 1993
• Ekologia w przedszkolu – G. Kuty³owska
• „Ekologia i ochrona œrodowiska dla dzieci w wieku przedszkolnym” – J.

Fr¹tczak, Stowarzyszenie zdrowy cz³owiek w Warszawie, 1993
• „Wychowanie ekologiczne w przedszkolu” – P. Skuba³a – „Wychowanie

w przedszkolu 1996
• „Kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej w przedszkolu – Wychowanie

w przedszkolu 4/93
Bo¿ena Dzierkacz
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21

Odk¹d w polskiej edukacji na nowo postawiono na aktywizuj¹ce ucznia metody
nauczania, chc¹c wyjœæ choæ odrobinê ze skostnia³ego modelu pruskiego, uczeñ
zacz¹³ przejmowaæ wiêksza odpowiedzialnoœæ za swój proces uczenia siê. Du¿ym
plusem i bardzo pomocny jest szeroki wybór metod, które ka¿dy nauczyciel
samodzielnie mo¿e dopasowaæ do mo¿liwoœci, zaanga¿owania uczniów, do ich
poziomu.

Chyba ju¿ nikt uczestnicz¹cy w edukacji nie ma w¹tpliwoœci dotycz¹cych korzyœci,
jakie p³yn¹ z aktywizowania ucznia – praca w zespole, wyra¿anie w³asnego zdania,
forsowanie i obrona w³asnego stanowisko, wyst¹pienia publiczna to tylko te
umiejêtnoœci, które æwiczy siê najczêœciej i dlatego jako pierwsze przychodz¹ do
g³owy.

Jedn¹ z najciekawszych, ale te¿ najskuteczniejszych jest metoda projektu. £¹czy
w sobie korzystanie z wiedzy pochodz¹cej z ró¿nych dziedzin i szlifowanie
przeró¿nych umiejêtnoœci.

Trochê historii

Metoda projektu ma d³ug¹ tradycjê. Przecie¿ ju¿ podobno Konfucjusz mówi³:
„Powiedz mi, a zapomnê, poka¿ mi, a zapamiêtam,  pozwól mi zrobiæ,
a zrozumiem.”, zwracaj¹c uwagê na wymiar praktyczny uczenia siê.

Na pocz¹tku XX wieku na dobre zagoœci³a w pedagogicznej literaturze
amerykañskiej i k³ad³a ogromny nacisk na wytwórczoœæ, samodzielne wykonywanie
konkretnego produktu, zw³aszcza w szkolnictwie zawodowym. O przebudowê
szko³y tak, by opiera³a siê na dzia³aniu, apelowa³ John Dawey, który w swym
rozumieniu pedagogiki podkreœla³, ¿e nic lepiej nie wspiera rozwoju dziecka ni¿
uczenie siê poprzez rozwi¹zywanie problemów. Wiedzê teoretyczn¹ uczniowie
przyswajali niejako przy okazji.

Przez lata powsta³o mnóstwo dzie³, równie¿ po Polsku, które konkretnie, w oparciu
o przeprowadzone badania pokazuj¹, jak skuteczna jest praca wed³ug strategii
dzia³ania.

G³ówne za³o¿enia

U podstaw pracy metod¹ projektu le¿¹, moim zdaniem, dwie podstawowe wartoœci.
Ciekawoœæ i zaanga¿owanie. Ciekawoœæ. Jeœli uczeñ zainteresuje siê zagadnieniem
(jest na to spora szansa, jeœli pozostawi mu siê pole do w³asnych poszukiwañ

Metoda projektu na lekcjach
jêzyka polskiego
– ujêcie teoretyczne
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Katarzyna Chabowska

Absolwentka filologii polskiej na
Uniwersytecie Szczeciñskim, od ponad
15 lat nauczycielka jêzyka polskiego.
Wiele lat pracowa³a w szczeciñskich
gimnazjach, ostatni czas to Wroc³aw
i szko³a podstawowa.

Poetka zwi¹zana ze szczeciñskim
Zwi¹zkiem Literatów Polskich. Wyda³a
trzy tomy poetyckie: rozb³yski posenne
(2013), pod naskórkiem codziennoœci
(2015) oraz horyzonty samotnoœci
(2018).

i dokonywania wyborów, interpretacji tematu), to wiedza, któr¹ zdobêdzie podczas
realizacji i wyszukiwania informacji, umiejêtnoœci, które bêdzie æwiczy³, zostan¹
z nim na d³ugo. Druga rzecz - zaanga¿owanie. Kiedy uczeñ w³o¿y wysi³ek
i poœwiêci czas na dzia³anie, ma szansê wyci¹gn¹æ samodzielnie ró¿norodne wnioski
i dowiedzieæ siê czegoœ równie¿ o sobie samym.

Uczeñ zapamiêta przeró¿ne treœci, kiedy samodzielnie coœ wykona, zaprojektuje,
odegra. Istotn¹ rolê odgrywa równie¿ moment prezentowania projektu. Uczniowie
maj¹ szansê opowiedzieæ o koncepcji, pomyœle, a tak¿e o samym procesie, o drodze,
któr¹ przeszli, wnioskach jakie im siê nasunê³y. Maj¹ te¿ okazjê opowiedzieæ
o emocjach, które im towarzyszy³y – co im siê podoba³o, co zaskoczy³o, co sprawi³o
najwiêksza trudnoœæ.

Wyst¹pienie przed grup¹ kolegów to æwiczenie dodatkowej umiejêtnoœci
– wyst¹pieñ publicznych. Odpowiadanie na pytania bez przygotowania te¿ jest
cennym doœwiadczeniem i wiele mo¿e powiedzieæ o samym uczniu.

Co podpowiada wieloletnie doœwiadczenie?

Najbardziej wartoœciowe wydaj¹ siê byæ projekty grupowe, podczas których
uczniowie maja szansê szlifowaæ dodatkowo umiejêtnoœci spo³eczne. Dzia³anie
w pojedynkê wzmacnia z kolei takie cechy jak odpowiedzialnoœæ, w³aœciwa
organizacja pracy i zaufanie do samego siebie. Na lekcjach jêzyka polskiego
wybieram jedne i drugie. Wa¿ne, by postawiæ na samodzielnoœæ w zakresie
doprecyzowywania tematu projektu, jego rozumienia. Wspó³tworzenie wzmacnia
zaanga¿owanie. Uczeñ jest najwa¿niejszy. Wa¿ne s¹ równie¿ jego osobiste
poszukiwania i twórcze realizacje. Nauczyciel w tym procesie przyjmuje
zdecydowanie rolê pomocnika.

Projekty mog¹ byæ krótkie – anga¿uj¹ce tylko na chwilê, o ma³ym stopniu
skomplikowania. Mog¹ te¿ byæ pracoch³onne i wymagaj¹ce poœwiêcenia wielu
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godzin - realizowane na przyk³ad przez ca³y semestr. Wykorzystujê jedne i drugie,
choæ te drugie przynosz¹ zdecydowanie ciekawsze efekty i moim uczniom – jak sami
mówi¹ - daj¹ wiêcej satysfakcji i radoœci.

Warto zwróciæ uwagê na specyfikê projektów edukacyjnych na lekcjach jêzyka
polskiego. Ró¿ni¹ siê one od tych realizowanych w ramach dzia³añ na przedmiotach
œcis³ych. Prace na lekcjach polskiego maj¹ bardziej twórczy charakter. Uczniowie
mog¹ daæ siê ponieœæ swojej kreatywnoœci i twórczej ekspresji, tu nie ma w³aœciwych
odpowiedzi i rozwi¹zañ, wszystkie s¹ warte uwagi.

Osobne zagadnienie wobec tego stanowiæ bêdzie ocenianie takiego projektu.
Oprócz oczywiœcie skupianie siê na procesie – on zdaje siê  byæ najistotniejszy
– warto zwróciæ, moim zdaniem, uwagê na zaanga¿owanie i emocje. Sam wytwór
koñcowy, a mo¿e byæ naprawdê ró¿ny – album, plakat, folder, makieta, prezentacja
multimedialna, strona internetowa, film, piosenka, gra planszowa, wystawa,
inscenizacja i wiele, wiele innych, choæ nie sposób go pomin¹æ, stanowi przy ocenie
kryterium drugorzêdne. Wa¿niejsze dla mnie jest to, w jaki sposób uczeñ prezentuje
swoje dzie³o, jakie emocje towarzyszy³y mu podczas pracy.

Na lekcjach zdalnych

Lekcje online otworzy³y ca³y szereg nowych mo¿liwoœci zarówno w zakresie
przygotowania projektu, pracy nad nim, jak i sposobów prezentacji. Du¿o czêœciej
uczniowie korzystaj¹ z nowoczesnych technologii, które s³u¿¹ im nie tylko do
wyszukiwania informacji. W przyspieszonym tempie uczniowie, nawet ci najm³odsi,
opanowali pos³ugiwanie siê programami graficznymi, tymi do monta¿u dŸwiêku czy
filmów. Coraz bardziej zaawansowane technologicznie i jednoczeœnie zaskakuj¹ce
sta³y siê realizacje projektów.

Najbardziej niew¹tpliwie ucierpia³a praca w zespole, uczniowie chêtniej pracuj¹
w pojedynkê. Jednak z pomoc¹ ró¿nych aplikacji i praca w grupach jest mo¿liwa, ale
niew¹tpliwie wymaga wiêcej wysi³ku.

Na zakoñczenie

Przez moment w historii polskiej edukacji projekt edukacyjny by³ obowi¹zkowy.
W nieistniej¹cych ju¿ gimnazjach uczniowie realizowali przynajmniej jeden taki
projekt z dowolnego zakresu tematycznego. Wynika³o to bezpoœrednio
z rozporz¹dzenia. W moim odbiorze taka forma realizacji sprawia³a, ¿e zarówno
nauczyciel – opiekun jak i uczniowie - uczestnicy projektu przede wszystkim tonêli
wrêcz w ogromnej iloœci dokumentów, które przy okazji trzeba by³o stworzyæ, by
zapisaæ ka¿dy etap. Sama praca nad zagadnieniami, jakie obejmowa³ projekt, czêsto
schodzi³a na dalszy plan, byle „w papierach siê zgadza³o”. Zdecydowanie wolê
traktowaæ projekt bardziej swobodnie, nie jako obowi¹zek, ale pomoc w realizacji
podstawy programowej i przede wszystkim twórcze rozwijanie uczniów i ich
zainteresowañ.

O konkretnych wykorzystaniach metody projektu i uczniowskich realizacjach
nastêpnym razem…
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥

Luty 2021
Nie jest dobrze. Mamy ma³o czasu… Trzeba dzia³aæ! Trzeba uœwiadamiaæ!

Trzeba czytaæ. Trzeba edukowaæ. Dzieci, m³odzie¿, doros³ych. Im wiêcej
bêdziemy o tym mówiæ, tym wiêksza szansa na zmiany. Zmiany, które
poprawi¹ sytuacjê naszej Planety.

Najnowsza ksi¹¿ka Bogusia Janiszewskiego z ilustracjami Maxa Skorwidera z serii
„To, o czym doroœli Ci nie mówi¹” (inne wa¿ne tytu³y: Ekonomia, Polityka, Mózg,

Kosmos, Sztuczna Inteligencja) porusza zagadnienia zwi¹zane z kryzysem
klimatycznym. „Co jest nie tak z cz³owiekiem, ¿e niszczy w³asn¹ Planetê?” –
zastanawiaj¹ siê Autorzy.

Opowieœæ rozpoczyna siê od objaœnienia, sk¹d siê wziê³o ¿ycie. Czytelnik
dowiaduje siê, sk¹d bierze siê tlen, a sk¹d dwutlenek wêgla; co to jest atmosfera, co
siê aktualnie z ni¹ dzieje oraz czy cz³owiek zawsze tak miesza³ w naturze.

Poznajemy sposoby, w jaki pozyskuje siê energiê (wêgiel, ropa), oraz skutki
zwiêkszenia poziomu dwutlenku wêgla w atmosferze. Przeczytamy o nowych pomys³ach
na produkcjê energii i o tym, które z nich daj¹ efekty. Sprawdzimy tak¿e, co z kryzysem
robi¹ pañstwa i organizacje miêdzynarodowe, a co mo¿e zrobiæ ka¿dy z nas.

„Sprawy z kryzysem klimatycznym zasz³y ju¿ tak daleko, ¿e nie da siê zrobiæ
jednej rzeczy i pozamiatane. Trzeba ca³ego planu dzia³ania i robienie wielu ró¿nych
rzeczy jednoczeœnie. Tylko wtedy kryzys mo¿e da siê powstrzymaæ. Ten plan
wymaga wspó³pracy, której ludzkoœæ nie zna³a. Musz¹ dogadaæ siê ze sob¹ pañstwa.
To jest zadanie dla rz¹dów, ale te¿ dla ka¿dego pojedynczego mieszkañca planety.
To jest zadanie tak¿e dla Ciebie” – pisz¹ Autorzy.

Forma ksi¹¿ki z pewnoœci¹ przemówi do m³odego czytelnika, a i doroœli nie bêd¹
siê nudziæ. Mnóstwo tu dowcipnych komentarzy, okreœleñ, nawi¹zañ do codziennego
¿ycia i wydarzeñ na œwiecie. Wszystko okraszone dowcipn¹ kresk¹ Maxa
Skorwidera.

Szczerze polecam! Takich ksi¹¿ek nie powinno zabrakn¹æ na domowych
i szkolnych pó³kach.

Monika Wilczyñska
SzczecinCzyta.pl
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Nauczyciel z pasj¹

Od zajêæ
tañca
etnicznego
do ksi¹¿ki

Nauczyciel z pasj¹

Justyna Koz³owska

– choreograf, instruktor rekreacji ruchowej fitness, arteterapeuta  z wieloletnim
doœwiadczeniem w pracy z dzieæmi, m³odzie¿¹ i osobami doros³ymi. Absolwentka
Akademii Rolniczej w Szczecinie w zakresie Ochrony Roœlin i Œrodowiska.

Edukacjê taneczn¹ rozpoczê³a w Pa³acu M³odzie¿y w zespole tanecznym „Rytm”
pod kierunkiem p. Miros³awy Beyer, a póŸniej Ma³gorzaty Olkowskiej.

Interesuje j¹ taniec wraz z kultur¹ i specyfik¹ krajów, z których pochodzi.
Prawdziw¹ pasj¹ sta³ siê dla niej taniec afrykañski, orientalny, hawajskie hula.
Tañczy te¿ flamenco. Swoj¹ wiedzê w dziedzinie tañców etnicznych pog³êbia
w oparciu o wspó³pracê z wyj¹tkowymi ludŸmi, muzykami, choreografami,
tancerzami z ca³ego Œwiata. Od lat fascynuje j¹ wykorzystanie tañców, œpiewu
i muzyki etnicznej w kontekœcie choreoterapii i pracy z ludŸmi o ró¿nym stopniu
niepe³nosprawnoœci ruchowej i intelektualnej. Nieod³¹cznym elementem jej pracy s¹
podró¿e. Uczestniczy w Miêdzynarodowych Warsztatach Tañca wprost u Ÿróde³
(Afryka Zachodnia – Senegal, Gambia, Gwinea, Kraje Orientu i inne).

PRACOWNIA TAÑCA ETNICZNEGO pod kierunkiem Justyny Koz³owskiej
jest wielopokoleniowa i zajmuje siê tañcami charakterystycznymi dla ró¿nych
rejonów Œwiata, g³ównie Afryki, Hawajów, Krajów Orientu, Hiszpanii. Jest
nieodzownie zwi¹zana z muzyk¹ etniczn¹ i charakterystycznymi dla niej
instrumentami. Przygotowuje tematyczne widowiska taneczno-muzyczne, którym
towarzysz¹ wystawy pracy twórczej uzupe³niaj¹ce charakter danego wydarzenia.
Dziêki temu widownia poznaje nie tylko tañce, pieœni, ale równie¿ kulturê, sztukê
i rêkodzie³o ciekawych, czêsto bardzo odleg³ych miejsc na Ziemi. W Pracowni
Tañca Etnicznego s³oñce œwieci przez ca³y rok i czêsto mo¿na us³yszeæ  szum
morza czy oceanu. Tu podziwia siê  piêkno natury, a tak¿e przypomina, ¿e
wszyscy jesteœmy czêœci¹ fascynuj¹cego Œwiata.
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„BYÆ CZÊŒCI¥
FASCYNUJ¥CEGO
ŒWIATA” Justyny
Koz³owskiej to zbiór postów
do zajêæ internetowych,
przygotowanych przez
autorkê w czasie pandemii
dla swoich uczestniczek
z Pracowni Tañca
Etnicznego Pa³acu
M³odzie¿y w Szczecinie.

Teksty wydane w formie
ksi¹¿ki stanowi¹ niezwyk³y
materia³, pe³en ciekawostek,
opisów i przemyœleñ
dotycz¹cych pobytu
w Afryce Zachodniej.
Jednoczeœnie w ka¿dym
z nich zawarte jest pewne
przes³anie. Dowiemy siê, ¿e
warto dbaæ o otaczaj¹c¹ nas
przyrodê, a tak¿e
obserwowaæ, poznawaæ
i doceniaæ jej  bogactwo
naturalne. Zdjêcia w du¿ej
czêœci wykonane przez sam¹
autorkê s¹ barwnym
dope³nieniem ca³oœci.
Czytaj¹c i ogl¹daj¹c, przez
moment stajemy siê
uczestnikami niezwyk³ej,
afrykañskiej przygody.

To w³aœnie podró¿e s¹
nieodzownym elementem
zdobywania przez
nauczycielkê etnicznej
wiedzy i tanecznych
umiejêtnoœci. Pobyty
w Afryce Zachodniej
(Gambia, Senegal, Gwinea)
by³y inspiracj¹ do stworzenia
tej publikacji.

Fotoreporta¿ str. 2
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej

i ¯eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Najwiêkszy od 20 lat remont „Zawiszy Czarnego” dobiega koñca. Trwaj¹
ostatnie prace na pok³adzie tego najwiêkszego ¿aglowca skautowego na œwiecie,
i ikony polskiej kultury marynistycznej. Dziêki temu zostanie utrzymana klasa
jednostki. Jeœli sytuacja epidemiczna pozwoli, pierwszy rejs ¿aglowca odbêdzie
siê ju¿ w marcu 2021.

Remont „Zawiszy Czarnego”
na ostatniej prostej
08.02.2021 •ród³o: gdynia.pl
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 „Zawisza Czarny” to p³ywaj¹ca wizytówka naszego kraju. Od 1962 roku

przemierza morza i oceany pod harcersk¹ bander¹. W swojej historii odby³ m.in.
rejs dooko³a œwiata i kilkukrotnie op³yn¹³ przyl¹dek Horn. A ju¿ nied³ugo bêdzie
mo¿na go zobaczyæ w nowej ods³onie. W paŸdzierniku ubieg³ego roku rozpocz¹³
siê najwiêkszy od 20 lat remont ¿aglowca. Jest on niezbêdny, aby jednostka
mog³a kontynuowaæ morskie przygody.

Najpierw ¿aglowiec trafi³ na dok szczeciñskiej stoczni Marco Service, gdzie
przeprowadzono badania stanu poszycia kad³uba, aby sprawdziæ, w jakiej
kondycji jest jednostka. Odby³y siê pomiary i testy zwi¹zane z przegl¹dem
klasowym. Wymieniono te¿ czêœæ œcianki dzia³owej miêdzy pentr¹ a mes¹
i wyremontowano magazyn. Ponadto przeprowadzono tak¿e prace kad³ubowe -
m.in. piaskowanie i malowanie. Remont w stoczni zakoñczy³ siê pod koniec
listopada i wtedy te¿ „Zawisza Czarny” wróci³ do Gdyni.

To jednak nie oznacza³o koñca prac. Na prze³omie listopada i grudnia
rozpoczê³y siê dzia³ania wewn¹trz ¿aglowca. Trzeba by³o wymieniæ kable i rury,
a to oznacza³o rozebranie du¿ej czêœci wyposa¿enia jednostki. – W ramach

remontu wymontowano te¿ stare agregaty pr¹dotwórcze, a w³aœnie instalowane

s¹ nowe. Trwaj¹ równie¿ prace modernizacyjne g³ównej tablicy rozdzielczej oraz

instalacji elektrycznej statku, a tak¿e serwis bloków i bomów. Gdy tylko pozwol¹

na to warunki atmosferyczne, zostan¹ wymienione liny. Powoli koñcz¹ siê

równie¿ prace wykoñczeniowe we wnêtrzach, które trzeba by³o rozebraæ na czas

remontu – œciany w kuchni s¹ ju¿ wstawione, kafle do ³azienki czekaj¹ na

u³o¿enie. Pozosta³y jeszcze ostatnie szlify kubryku, a ponadto czekamy na sprzêt

do kuchni – mówi Weronika Nadzikiewicz z Centrum Wychowania Morskiego
ZHP w Gdyni.

Remont ¿aglowca ma siê zakoñczyæ w marcu. Wtedy te¿ planowany jest
pierwszy rejs - oczywiœcie, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Sezon
morskich wypraw „Zawiszy Czarnego”, wed³ug za³o¿eñ, ma siê rozpocz¹æ 20
marca od rejsu „100 godzin na ¿aglowcu”. Fundacja Harcerstwa Centrum
Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, która jest armatorem jednostki,
zaplanowa³a na ten rok ca³¹ seriê rejsów komercyjnych na „Zawiszy Czarnym”.
Zg³osiæ mo¿e siê ka¿dy, kto chce nauczyæ siê podstaw ¿eglarstwa i prze¿yæ
morsk¹ przygodê. Pe³na lista wypraw jest dostêpna na stronie
rejsyzawiszaczarny.pl. Terminy mog¹ siê zmieniæ ze wzglêdu na trwaj¹c¹
pandemiê.

Remont wspar³a zbiórka.  Koszt remontu ¿aglowca to ponad milion z³otych.
Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni w du¿ej
czêœci pokrywa go z w³asnych œrodków. Jednak to dla niej ogromny wydatek.
Dlatego zorganizowa³a internetow¹ zbiórkê na portalu zrzutka.pl. Zakoñczy³a siê
ona w styczniu. Dziêki hojnoœci darczyñców uda³o siê zebraæ 65 tysiêcy z³otych.
– To dla nas wa¿ne wsparcie. Dziêkujemy wszystkim, którzy wziêli udzia³
w zbiórce. Taka pomoc jest nie do przecenienia – mówi Nadzikiewicz.

Zdjêcie: Wies³aw Seidler
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Rejsy na „Zawiszy Czarnym”
* – rejsy organizowane przez Fundacjê Harcerstwa
  CWM ZHP z otwartymi zapisami.

Rejs Taklowniczy * 20–25.02.2021 Gdynia–Gdynia

100 Godzin 20–27.03.2021 Gdynia–Gdynia
Na ¯aglowcu I *

Rejs Oficerski * 27.03–01.04.2021 Gdynia–Gdynia Tomasz
Kosiewicz

100 godzin 17–24.04.2021 Gdynia–Gdynia
na ¿aglowcu II *

Ba³tyk Leniwie * 20–26.06.2021 Gdynia–Ko³obrzeg Grzegorz
Studzi¿ba

Bornholm 03–08.08.2021 Szczecin–Gdynia Tomasz Kulawik
na Zawiszy *

Rejs Wikingów * 08–15.08.2021 Gdynia–Gdynia Tomasz Kulawik

Wyspy Ba³tyku * 15–21.08.2021 Gdynia–Gdynia Tomasz Kulawik

100 Godzin 28.08–04.09.2021 Gdynia–Gdynia
 na ¯aglowcu III *

100 Godzin 23–30.10.2021 Gdynia–Gdynia
Na ¯aglowcu IV *

Rejs Listopadowy * 03–06.11.2021 Gdynia–Gdynia

Ba³tycki 11–15.12.2021 Gdynia–Gdynia
Rejs Zimowy *

Rejs z BŒP * 17–23.12.3021 Gdynia–Gdynia Rejs z BŒP *

Nazwa rejsu Termin rejsu   Trasa rejsu       Kapitan
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Uczniowie przysz³oœci
Technikum Kszta³towania Œrodowiska
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