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OD REDAKCJI
Każda pora roku jest dobra na zmiany. A jesień, jak się wydaje, szczególnie. Już prze-

cież początek roku szkolnego zapowiada jakieś nowości. 

"Pod chmurką"

Nasi stali uczestnicy zajęć o jesieni i kontrastach 
„Jesień to: brzydka pogo-

da, smutne niebo, padający 
deszcz, obumieranie przyrody 
i ... więcej czasu”.

DAWID ALBIN, KL. VI 
„Padający deszcz, wiejący 

wiatr, katar, żółte liście. Moż-
na zarobić na grzybach i kasz-
tanach. Nie ma piłkarskiej Ligi 
Mistrzów. Można czytać książ-
ki, kiedy kolorowe liście latają 
po naszych podwórkach”.

JAKUB PALCZAK, KL. VI
„Jesień lubię, bo mogę oglą-

dać różne filmy przygodowe i 

siedzieć przy kominku. Mogę  
zbierać kasztany i robić różne 
figurki. Mogę też czytać książ-
ki . Zarazem jednak nie lubię 
jesieni, bo nieraz choruję i 
muszę się ciepło ubierać”.

ŻANETA BUDNIK, KL. IV.
„W tym roku jesień jest zło-

ta i piękna, ale czasami jest 
szara i smutna.

Bardzo lubię zbierać kasz-
tany , suszyć kolorowe liście i 
wkładać do zielnika.

Jak jesień jest mokra to też 
się cieszę, bo mogę zbierać 

ulubione prawdziwki i czer-
wone kozaczki. Dzisiaj akurat 
jest ostatni dzień lata. Cieszę 
się, bo jutro gdy się obudzę 
będzie już jesień.”

JOANNA PALCZAK, KL. V
Według mnie jesień to pora 

wesoła. Nasz sad przybiera 
piękne barwy, które wygląda-
ją, jakby wyszły spod pędzla 
roztargnionej malarki. Poza 
samym pięknem w sadzie  je-
sienią jest najwięcej pracy. 
Następuje zbiór jabłek, który 
zabiera dużo czasu. Sadzimy 

też nowe drzewka, które pie-
lęgnujemy przez kilka lat, aby 
mogły dać duże, czerwone, so-
czyste owoce. Lubię jesień z 
jej czerwoną soczystością. 

ELA JUST

Jesień w naszym 
sadzie

Jesień w naszym sadzie jest 
jedną z najpiękniejszych pór 
roku. Drzewa mienią się pra-
wie wszystkimi kolorami i jest 
to niezwykły widok. Owoce 
są duże i kolorowe. Teraz jest 

pora, gdy tata z pracownikami 
zbierają owoce, które trzeba 
zaraz włożyć do chłodni, aby 
się zbyt szybko nie zepsuły. 
Niektóre odmiany takie jak 
„idared”, „jonagold” bardzo 
dobrze się przechowują. Od-
miany takie jak „lobo” czy 
„mekintosz” nie mogą być w 
chłodni zbyt długo. „Elstar” z 
kolei owocuje co drugi rok. Je-
sienią sadzi się również nowe 
odmiany drzewek aby owoco-
wały w kolejnych latach.

WIOLETTA JUST 

Kadra instruktorsa gębiczyńskiego Gniazda prawie w komplecie

"Na pogody dżdżyste,
nasze serca czyste."

My też postanowiliśmy zmie-
nić nieco charakter naszych pu-
blikacji, nie zmieniając wszakże 
adresata. To dla Was: dzieciacz-
ków, dzieci, młodzieży, ale także 
dla animatorów zajęć pozasz-
kolnych opracowywać będziemy 
materiały przydatne do kształ-
cenia pozaszkolnego. Opisywać 
będziemy udane zajęcia. Przed-
stawiać Waszych kolegów i zna-
jomych, zawsze, naturalnie, od 
najlepszej strony. Nieraz trochę 
pożartujemy, pomni na wskaza-
nie biskupa Krasickiego, że ...i 
śmiech niekiedy może być nauką, 
gdy się nie z ludzi lecz przywar 
natrząsa. Zapowiadać będziemy 
i promować ciekawe projekty 
edukacyjno- kulturalne.

W dzisiejszym zatem nume-
rze zakosztujecie „WINOGRON” 

w „NACZYNIU DLA EUROPEJ-
CZYKA” przyprawionych sosem 
z „DOBREGO DOMU”. 

Ponadto jesienne refleksje 
uczniów, studentów, a także 
tych co studia mają już za sobą. 
Lektor Bartłomiej zabawi się w 

poetę, a Ciotka Klotka nostal-
gicznie zerknie w lustro...

O tym jak się zdaje do szkoły 
teatralnej dowiecie się od jednej 
Ani, a od drugiej  jak pracuje i 
uczy się w Anglii. Życzymy miłej 
lektury!

O granacie w kieszeni i sercu 
po właściwej stronie...

rozmawiam z Panem Stefanem Wawrzyniakiem, prezesem Fundacji „Gę-
biczyn”, która zajmuje się rewitalizacją i dokształcaniem dzieci i młodzieży 
wiejskiej.

Działa Pan już ponad 8 lat na rzecz 
kształcenia dzieci i młodzieży  miesz-
kających na terenie  Powiatu Czarn-
kowsko Trzcianeckiego, również na 
rzecz studentów z małych miejscowo-
ści. I wygląda Pan na  zmęczonego. 
Marzy się Panu emerytura?

- Na zasłużonej emeryturze to ja  je-
stem już od wielu lat, ale tak się złożyło, 
że  ani dnia   nie wypoczywałem . No, a 
teraz musiałem pozwolić sobie na luksus 
chorowania, Cóż vis maior.

Zapytam Pana wprost , czy lubi Pan 
dzieci?

- Ja traktuję dzieci jak przyszłych do-
rosłych i nie tyle je lubię ile poczuwam 

się do obowiązku przygotowania do przy-
szłego trudnego przecież życia. Ale lubię, 
lubię. Kto by nie lubił... Zbyt wielu spo-
tkałem nieciekawych dorosłych, żeby nie 
chcieć doczekać się na starość kontaktów 
z lepszymi.

Czy dotyczy to również Pańskich 
dzieci?

Ach, moje są już dawno dorosłe, i wy-
chodzi  na to, że zamiast przygotować je 
do walki z przeciwnościami, dawałem im 
rybkę, a nie wędkę... I teraz wiem , że to 
był błąd wychowawczy.

dokończenie na stronie 2
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O granacie w kieszeni i sercu po właściwej stronie... 
dokończenie ze strony 1

Może to jest powód, że 
teraz, w dojrzałym wieku, 
wciąż pracuje Pan z dzieć-
mi?

- Można powiedzieć, że ja 
raczej pracuję dla dzieci, a 
nie z dziećmi. Staram się nie-
ustannie o środki na reali-
zację zajęć, które prowadzą 
specjaliści. Bywa jednak, że 
i ja jestem potrzebny  w bez-
pośredniej pracy z dziećmi. 
Nieoczekiwanie bowiem sta-
łem się ekspertem od historii  
Gębiczyna i okolic, Rezerwatu 
Przyrody „ŹRÓDLISKA FLIN-
TY”, a i przedmioty ścisłe są 
mi bliskie.

Czy wierzy Pan w sku-

teczność edukacji pozasz-
kolnej?

- Nie tylko wierzę, ale  mo-
gę to uzasadnić empirycznie. 
Dzieci i młodzież z którymi 
pracowaliśmy, nawet spora-
dycznie, odwzajemniają się 
nam swoją wiedzą i oferują 
pracę w Fundacji. Inna rzecz, 
że wciąż nie mamy środków 
finansowych na  realizację  
jednego z naszych celów sta-
tutowych, czyli dawania pracy  
bezrobotnym, wykształconym 
młodym ludziom. Staramy się 
jednak wykorzystać ich poten-
cjał oferując na umowę zlece-
nie skromne wynagrodzenia  
lub funkcję wolontariuszy.

Wiemy również od nauczy-
cieli, że młodzież uczęszcza-
jąca  na różne zajęcia po-

zaszkolne jest aktywniejsza 
także w szkole. Bierze udział 
w konkursach, udziela się w 
teatrze amatorskim, wygrywa 
olimpiady... Chociaż tu, być 
może, jest pewne sprzężenie 
zwrotne  i  w dodatkowych za-
jęciach uczestniczy po prostu 
aktywna młodzież.

Czy ma Pan jakieś szcze-
gólne marzenie?

- Zasypiam i budzę się z 
jednym... Widzę wyremonto-

waną starą stajnię i stodołę, w 
których nareszcie jest wystar-
czająco miejsca na realizację 
wyśnionego przez moją żonę 
projektu edukacji permanent-
nej dla mieszkańców wsi, mia-
steczek i  miast Wielkopolski. 
A wszystko w naszym ukocha-
nym Gębiczynie.

To może w IV Rzeczpospo-
litej to się uda?

- To może ja już nie będę się 
rozwodził, ani dzielił  zwątpie-
niami, tylko wyrażę nadzieję, 
że może jeszcze pofruniemy 
daleko. I że  będzie to lot orła, 
a nie kury.

Czy zna Pan przysłowie: 
Czym skorupka nasiąk-
nie...?

- ...tym na starość trąci... 

Tak, tak i oto chodzi w tym 
wychowaniu młodzieży.

I co dalej w takim razie? 
Czy możemy w tej naszej 
małej ojczyźnie wpływać na 
rzeczy bieg, zapobiegać pa-
tologiom i przemocy i wielu 
innym przejawom zła? Tak 
zwyczajnie kształcąc dzieci 
i wychowując młodzież w 
„dobrym domu”?

- Jak najbardziej, a spra-
wiedliwość i tak musi być po 
naszej stronie!

Przepraszam, a granat ma 
Pan w kieszeni?

- Nie, ale mam serce po wła-
ściwej stronie.

Dziękuję  za rozmowę.
Rozmawiała: 

ANNA MANIA

Jak to na wakacjach było?
Na początku sierpnia były 

u nas dzieci aż z Rydzyny, 
starego XV wiecznego mia-
steczka, założonego na szla-
ku handlowym z Poznania na 
Śląsk. Zarówno Rydzyna jak 
i jej okolice bogate są w cie-
kawe postacie i wydarzenia 
historyczne. Odbywa się tam 
wiele konferencji naukowych 
z towarzyszeniem pokazów 
jeździeckich czy spektakli 
dotyczących wielkich bitew. 

Interesującym elementem 
w krajobrazie rydzyńskim są 
wiatraki, które znikają  z kra-
jobrazu Polski. Pęd ku no-
woczesności dla tych obiek-
tów był niestety dramatem. 

A szkoda, bo pewnie mało 
kto wie, że nasza Wielkopol-
ska zawdzięcza swą potęgę 
gospodarczą właśnie wiatra-
kom. 

Dzieci z tejże historycz-
nej Rydzyny przebywały na 
kolonii letniej w Gębicach 
„u Sióstr”, a do Gębiczyna 
wybrały się, żeby miło i po-
żytecznie spędzić czas. Pod 
kierownictwem ks. Piotra 
Pieprza z Parafii w Rydzynie 
oraz wspaniałych opiekunów 
i wychowawców ponad sie-
demdziesięcioosobowa grupa 
dzieci i młodzieży zachwyci-
ła nas zdyscyplinowaniem, 

świetnym nastawieniem do 
zajęć i pogodą ducha.

Zajęcia wymagały dobrego 
przygotowania logistycznego, 
bo wiele było zadań do wy-
konania. A to nauczyć się 
na pamięć odgłosów ptasich, 
a to namalować ulotne ma-
rzenia, a to rozeznać się w 
kolorach wnętrza domu. A 
na końcu po posiłku przy 
ognisku wrócić do marzeń w 
europejskim kręgu. 

Tak fantastycznej mło-
dzieży dawno nie gościliśmy. 
Otrzymaliśmy wiele podzię-
kowań, a nawet modlitewne 
wsparcie.  Dziękujemy.

Jak studiować Jak zdawałam do Szkoły Teatralnej

Świat jest dla mnie 
jak teatr

Niebo zsyła światło, a człowiek na 
scenie życia tworzy codzienność. Jakże 
inną dla każdego, zbudowaną bowiem 
przez człowieka o niepowtarzalnej oso-
bowości.  A w teatrze przecież to ona 
liczy się najbardziej. To fascynujące 
móc szukać inspiracji w świecie dają-
cym tyle możliwości, a odnajdywać ją 
w ludziach, z których każdy ma inne 
oblicze. 

Nauczyłam się być obserwatorem 
świata, nauczyłam się chłonąć emocje 
ludzi malowane na ich twarzach i od-
dawane w gestach. Poprzez wieloletnią 
pracę z „ludźmi teatru” i ja zaczęłam 
czuć się po trosze „teatralna”. Dlate-
go zdawałam do Szkoły Teatralnej we 
Wrocławiu. I jak dotąd było to naj-
większe wyzwanie z jakim przyszło mi 
się zmierzyć. Miałam do przygotowania 
kilka fragmentów prozy współczesnej, 
klasycznej i staropolskiej, kilka wierszy 
współczesnych i klasycznych i dwie pio-
senki, w tym jedną ludową.

Pracowałam solidnie na emocjach. 
Wiedziałam, że będą na mnie czekały 
niekonwencjonalne zadania bazujące 
właśnie na nich, a punktem odniesienia 
będą moje teksty.

Czekały na mnie różne komisje; ko-
misja dykcji, komisja ruchu i komisja 
interpretacji tekstu. Każdą z nich ce-
chuje inny charakter wykonywanych 
zadań i badanych umiejętności.

Począwszy od sprawności fizycznej, 
kandydat musi wykazać się doskona-
łą dykcją, nieprzeciętną wyobraźnią i 
pomysłowością. Wykorzystałam zatem 
swoje 5 minut, wykrzesałam wszelkie 
pokłady energii, jakie na ten czas mia-
łam.

Teraz wiem, że i to nie wystarczy. 
Trzeba mieć szczęście w kieszeniach 
tak, by przebić się przez ponad 500-ciu-
set osobowy tłum kandydatów. Mnie te-
go szczęścia zabrakło. Wróciłam jednak 
do domu z obronną tarczą i doświadcze-
niem, które pewnie pomoże mi zrealizo-
wać swoje plany. Bo przecież ważne jest 
to, by umieć pielęgnować swoje marze-
nia. Życzę zatem sobie i innym byśmy 
umieli zarówno dostrzegać jak i potem 
walczyć o swoją szansę. Kto wie może 
otworzą się nowe możliwości... 

Właśnie rozpoczęłam studia na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza na kie-
runku Kulturoznawstwo w Poznaniu.

ANNA MANIA

DWA LATA MINĘŁY
I jesteśmy już na trzecim roku 

studiów. Studiujemy zaocznie pe-
dagogikę wczesnoszkolną i przed-
szkolną  na PAPie ( Pomorska  
Akademia Pedagogiczna) w Słup-
sku . Na pierwszym roku pisały-
śmy już dla Was, ale nie czułyśmy  
się wtedy jeszcze w pełni student-
kami. Teraz wydaje nam się, że 
możemy co nieco powiedzieć o 
życiu studenta zaocznego. 

Nasze zajęcia odbywają się dwa 
razy w miesiącu   w soboty i nie-
dziele. Na te dwa dni wyjeżdżamy 
z naszych domów do Piły. Na co 
dzień  pracujemy zaś z dziećmi, 
systematycznie zdobywając nie-
zbędne doświadczenie. Łączenie 
pracy ze studiami  wymaga od 
nas zaangażowania i wielu wyrze-
czeń. Poza wszystkim, nauka spo-
ro kosztuje. Uważamy jednak, że 
zdobywając jednocześnie wiedzę 
praktyczną i teoretyczną  uczymy 
się najsensowniej i że wiedza na-
sza zaowocuje w przyszłości.

Starsi koledzy studenci pocie-
szali nas, że najgorzej przeżyć 
pierwszy rok, a potem będzie już 
„z górki”. My jednak nie do koń-
ca się z tym zgadzamy. Wszystko 
zależy od przedmiotów i sposobów 

przekazywania wiedzy. Co tu du-
żo ukrywać, jednych wykładów 
słuchamy z zapartym tchem, a 
na innych jest nam nieco nudno, 
albo, co gorsza, nic nie rozumie-
my. Najbardziej lubimy te zajęcia, 
które przydają się w naszej pracy, 
czyli takie, które uczą prawidłowej 
komunikacji z dziećmi.

Na pierwszym roku miałyśmy 
wykłady z historii wychowania, 
psychologii, pedagogiki ogólnej, 
socjologii, czyli z zagadnień ogól-
nych. Natomiast drugi  rok okazał 
się bogaty w ćwiczenia praktyczne. 
Nauczyłyśmy się pisać konspekty 
(scenariusze zajęć) na różnego ro-
dzaju lekcje i zajęcia. Odbyłyśmy 
także  praktykę w przedszkolu, 
która była dla nas kolejnym do-
świadczeniem, a zarazem źródłem 
radości ze wspólnego spędzania 
czasu z maluszkami. 

Teraz jesteśmy na etapie pisania 
prac licencjackich. Nie podajemy 
tematów, żeby nie zapeszyć! A 
poza tym? No cóż, jeszcze tylko za-
liczyć dwa semestry i obronić pra-
cę. Uff! Mamy nadzieję, że wszyst-
ko pójdzie gładko. Trzymajcie za 
nas kciuki!!!

ASIA B. I IWONA Z

Ulotne marzenia szybują wysoko
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Byłam Au Pair

Au Pair (w jęz. Francuskim 
znaczy - do pary, towarzystwa) 
– to osoba, która w zamian za 
opiekę nad dziećmi i pomoc w 
pracach domowych mieszka 
w domu rodziny goszczącej 
na równorzędnych prawach 
z pozostałymi domownikami 
i jest traktowana jak członek 
rodziny.

Po zdaniu matury zastana-
wiałam się dlaczego czas tak 
szybko mija, a w moim życiu 
tak niewiele się dzieje? Nie 
byłam pewna jaki kierunek 
studiów wybrać , a może iść 
do pracy? Uznałam jednak, że 
trochę na to za wcześnie! 

Nie chciałam też marnować 
czasu siedząc w domu i narze-
kając na szarą rzeczywistość. 
Tym bardziej, że miałam mi-
lion rzeczy do zrobienia w 

przyszłości, a głównie marzy-
łam o zwiedzaniu świata. 

Należało działać! Razem z 
moją przyjaciółką dowiedzia-
łyśmy się o programie Au Pair. 
Angielskiego uczyłam się czte-
ry lata, miałam pewną prak-
tykę w opiece nad dziećmi 
i jak mówi przysłowie: „do 
odważnych świat należy”! Nie-
wiele myśląc złożyłyśmy do-
kumenty. Miałyśmy szczęście! 
W tym samym czasie dosta-
łyśmy propozycję wyjazdu do 
Wielkiej Brytanii.

Po kilku minutach czekania 
na londyńskiej stacji Victoria 
podeszło do mnie małżeństwo, 
które znałam tylko ze zdjęcia. 
Poznałam całą rodzinę i gdy 
już znalazłam się w miejscu, 
które miało stać się moim do-
mem na najbliższy rok trochę 
spanikowałam. Co ja tu wła-
ściwie robię? Z ludźmi, któ-
rych nie znam i w miejscu, 
które ledwie mogę umiejsco-
wić na mapie? Zaczęłam wąt-
pić czy aby podjęłam słuszną 
decyzję. 

Rodzina u której zagości-
łam okazała się na szczęście 
bardzo serdeczna. Zaczęłam 
poznawać swoje obowiązki i 
angielskie życie, które toczy 
się wcale nie z przysłowio-
wą angielską „flegmą”, ale w 
szybkim tempie. Dzieci chodzą 
zarówno na spotkania z rówie-
śnikami, ale też na lekcję ba-

letu, jazdy konnej. Dorośli są 
niezwykle zapracowani i ciągle 
„w biegu”. Wszyscy natomiast 
starają się zjeść razem obiad 
(około 20,00). Jest to zazwy-
czaj gotowe do podgrzania da-
nie wyjęte z zamrażalnika.

Zapisałam się na kurs an-
gielskiego. W college’u pozna-
łam większość znajomych. 
Razem uczęszczaliśmy na in-
teresujące zajęcia nie tylko 
językowe, ale także z kultury, 
historii i biznesu. Wykładowcy 
byli bardzo mili i pomocni. 

Wieczory spędzałam z przy-
jaciółmi, z którymi utrzymu-
ję stały kontakt. Tworzyliśmy 
kolorową mieszankę kultur i 
języków: Brazylijczycy, Fran-
cuzi, Afrykańczycy, Polacy i 
Tajlandczycy. Dyskutowali-
śmy na tysiące tematów, po-
znawaliśmy swoje tak odrębne 
kultury. Chodziliśmy do kina, 
do tradycyjnych angielskich 
pubów, a także potańczyć w 
nocnych klubach. Weekendy, 
które zazwyczaj miałam wol-
ne, spędzałam na poznawaniu 
Wielkiej Brytanii. Jest kilka 
takich miejsc, które wywarły 
na mnie niezatarte wrażenie. 

Tajemniczy kamienny krąg 
trwający od tysięcy lat pośród 
otwartej przestrzeni, cisza i 
powiew wiatru – to wspomnie-
nia z Seonehenge.

Kobiety w wymyślnych ka-
peluszach, mężczyźni we fra-
kach, truskawki z bitą śmie-
taną, szampan i konie – na 
zawsze będą kojarzyć mi się z 
wyścigami konnymi Ascot.

Relaks. Nadmorska kafej-
ka, przejażdżka przerażającą 
kolejką górską, zabawa do ra-
na w klubach na plaży m.in. 
w rytm muzyki buddyjskiej. 
Tak można scharakteryzować 
Brighton

Jednak najbardziej kuszą-
cy jest Londyn. Miasto, gdzie 
czas można spędzać na ty-
siąc różnych sposobów. Spa-
cerować wzdłuż Tamizy, po-
dziwiając przepiękne zabytki, 
urządzić piknik w jednym z 
wielu parków, zobaczyć sław-
ną sztukę lub musical taki 
jak „Fame” na West Endzie, 
poczuć klimat ulicznego ży-
cia budzącego się o zmierzchu 
na Camden Market (uliczny 
targ), pełnym dziwacznych lu-
dzi (ulicznych mimów i innych 
przebierańców, sprzedawców 
naleśników z syropem klono-
wym i – niestety - handlarzy 
narkotyków), posłuchać mu-
zyki celtyckiej w przytulnych 
pubach. 

Przebywając w Anglii pozna-
je się bliżej ich bogatą kulturę 
i zróżnicowane zwyczaje – po-
marańczowe, uśmiechnięte 
dynie, dzieci i dorośli poprze-
bierani za duchy i czarownice 
z okazji Halloween; ogniska i 
pokazy fajerwerków (bardziej 
imponujące w Polsce od tych 
na Sylwestra). Podczas Bonfire 
Nigft, czyli rocznicy nieudanej 
próby wysadzenia Parlamentu 
można spróbować potraw z 
różnych stron świata. Ja np. 
jadłam danie z Afryki Połu-
dniowej zawierające suszone 

mięso kudu (rodzaj antylopy). 
Różne narodowości organizu-
ją typowe dla swojego kra-
ju przyjęcia. My urządziliśmy 
polską prywatkę. Byłam też 
na afrykańskim baliku, gdzie 
obowiązkowe były stroje ludo-
we z Afryki.

To są te dobre strony bycia 
Au Pair, ale zdarzają się też 
ciężkie chwile kiedy tęskno-
ta za rodziną, przyjaciółmi i 
Polską odbiera chęć do życia. 
Czasami zbyt dużo obowiąz-
ków spada na nasze barki, 
pojawiają się nieporozumienia 
i konflikty, jak w każdej praw-
dziwej rodzinie.

 Są też takie dni, gdzie ma 
się dosyć języka angielskiego, 
dość ciągłej nauki, bo uczysz 
się nie tylko w szkole, ale 
przede wszystkim poza nią. W 
codziennym życiu, przebywa-
jąc z ludźmi na ulicy, w domu, 
oglądając telewizję, słuchając 
radia czy czytając prasę. 

Dziś mogę jednak z całą 
mocą powiedzieć, że nie żałuję 
podjętej decyzji, gdyż nauczy-
łam się tolerancji, otworzyłam 
się na innych ludzi i świat. 
Kiedyś ktoś powiedział: „Nie 
oglądaj się za siebie, chyba że 
z uśmiechem. Jeśli patrzysz 
w przyszłość to tylko kiedy 
marzysz”. Ja spoglądam w 
przeszłość z szerokim uśmie-
chem na twarzy, a jeśli chodzi 
o przyszłość to marzę o ko-
lejnym wyjeździe, może tym 
razem do Hiszpanii?

ANIA KUBIAK

Nic na świecie ważniejszego 
Od języka jest obcego
A szczególnie angielskiego
Już tłumaczę Ci dlaczego

Gdy w angielskim  czytać umiesz 
W końcu wszystko w mig zrozumiesz
Jak wideo włączyć trzeba
Lub jak dostać się do nieba

Gdy angielską władasz mową
Wnet karierę masz gotową
Lepsza praca, lepsza płaca
Wszak angielski się opłaca

Jeśliś angielskojęzyczny
Paniom spodobasz się ślicznym
Zbierze się ich koło stu
Gdy im rzucisz „I love you”

Gdy w angielskim wiedziesz prym
Czy Waszyngton to czy Krym
Czy to Nil czy tylko Bug
Wszędzie jechać będziesz mógł

English to jak cudo boże
Takie co przenieść Cię może
Z Twojej polskiej chaty wiejskiej
Wprost do Unii Europejskiej

Wyjaśniłem Ci dlaczego
Masz się uczyć angielskiego
Nic nie stanie Ci się złego
Od nauki, mój kolego

THE END

Języka 
angielskiego 

zalety
A short poem by 

Bartłomiej Rakowicz

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH
odcinek I

Uwagi metodyczne i organi-
zacyjne dotyczące zajęć edu-
kacyjnych dla dzieci, młodzie-
ży wiejskiej realizowanych w 
Ośrodku „ Gniazdo” w Gębi-
czynie

W dzisiejszym odcinku pro-
ponujemy tematy zajęć które 
mogą Was zainteresować lub 
zainspirować. Wszystkie już z 
powodzeniem realizowaliśmy:

„Cztery pory roku”, „Lektu-
ry w lesie czytane”, „Wiosenne 
anioły”, „Noc w lesie”, „Ziem-
niaczane szaleństwo”, „Dom, 
bobry, krzaczki i ziemniaczki”, 
„Wszystko o mrówkach (np.„li-
stopad i mrówki”), „Gotowanie 
na polanie”, „Herbatka po an-
gielsku” (czyli wszystko o her-
bacie z językiem angielskim), 
„Przy dziecku... po niemiecku 
- czyli wszystko o sałatce kar-
toflanej”.

Ponadto projekty edukacyj-
ne :

1. „Wieś w Europie, Europa 
we wsi” (2004-2005) - w ra-
mach projektu odbył się ple-
ner rzeźby w drewnie z udzia-
łem rzeźbiarzy - snycerzy z 
naszego regionu oraz Jeleniej 
Góry i Zakopanego oraz trwa-
ją zajęcia edukacyjne, wpro-
wadzające do wiedzy na temat 
poszczególnych krajów człon-
kowskich UE.

2. „Naczynie dla Europej-
czyka” – plener i warsztaty 
ceramiczne – lepienie w glinie 
naczyń związanych z kultu-
rą poszczególnych krajów UE 
(2005-2007).

3. „Malowanie i śpiewanie 
na sianeczku, na sianie”(2002-
-2004) – zajęcia plastyczne 
umuzykalniające (zespolik 
„Zielony Gaik” – przygotował 
koncerty nieznanych kolęd 
i pastorałek oraz piosenki z 
różnych krajów europejskich) 

W ramach zajęć przygoto-
wywane są różne małe wysta-
wy i większe ekspozycje tema-
tyczne z nimi związane , takie 
jak: ”Misy miski, miseczki”, 
„ Dziwne wyroby z wikliny”, 
Haftowane cudeńka”, „Filiżan-
ki i spodki”, „Kolory ziemi”, 
„Piękno detalu”, „Owoce jesie-
ni”, „Wyczarowane z warzyw” i 
wiele innych.

Bez względu na temat zajęć i wiek uczestni-
ków obowiązuje u nas zasada 5xZ :

- ZAWSZE wesołe powitanie w kręgu i wier-
szowany liścik od Sowy Hortensji, adresowany 
do konkretnej grupy.

- ZAWSZE podział na grupy zadaniowe. Każ-
da grupa otrzymuje zadanie, pisemnie w ko-
lorowych kopertach lub ustnie; Po wykonaniu 
następuje zmiana grup i kolejne przystępują do 
swoich zadań.

- ZAWSZE atmosfera zabawy przemieszanej 
z nauką.

- ZAWSZE wspólne dochodzenie do wiedzy. 
Wspólne szukanie fragmentów tekstu, haseł w 
słownikach, artykułów, tytułów itp. Czytanie 
przygotowanych wcześniej „pasków”, kartoni-
ków z tekstem pozwala na utrzymanie uwagi i 
koncentrację.

- ZAWSZE mały poczęstunek. Rożno, ognisko 
lub zwyczajnie przy stole: kiełbaski, bułki, serki, 
nowalijki wiosenne, owoce lub słodycze.

W następnym numerze (w styczniu 2007) po-
wiemy skąd czerpiemy pomysły i materiały do 
zajęć oraz podzielimy się uwagami metodyczny-
mi. W kolejnych numerach drukować będziemy 
scenariusze wybranych zajęć.  awa

Ulotne marzenia szybują wysoko
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NOWE PROJEKTY EDUKACYJNE 
NA JESIEŃ I ZIMĘ

PROJEKT: English teaching – 2005 „WINOGRONO GRA-
PE” – czyli fascynujące dzieje owoców i warzyw po angiel-
sku – to projekt dla uczestników zajęć stałych w Ośrodku 
„Gniazdo” w Gębiczynie dofinansowany przez Fundację 
„NIDA”.

Cele projektu zawierają, się w pięciu głównych punk-
tach:

Beneficjantami projektu są dzieci i młodzież w wieku 
przedszkolnym i szkolnym oraz gimnazjaliści i licealiści 
mieszkający w Gębiczynie, Gębicach, Hucie, Komorzewie, 
Przybychowie, Wyszynach, Paliszewie, Sobolewie, Sarbi, 
Sarbce i Radomiu. Łącznie zajęciami, które odbywają się we 
wtorki i czwartki objęto 10 grup po 12–15 uczestników w 
każdej. Jedną grupę stanowią rodzice i instruktorzy zajęć, 
którzy w większości są... „młodzieżą”.

Lektorów, panią Beatę Wasiołek i pana Bartłomieja 
Rakowicza, uzupełniają panie Ania Mania i Ania Kubiak. 
Pierwsza ćwiczeniami wspomagającymi pamięć i kreatyw-
ność, a druga, jako wolontariuszka, prowadząc dodatkową 
konwersację.

Wakacyjne zajęcia, które rozpoczęły realizację projektu, 
nosiły tytuł: „Na straganie w dzień targowy takie toczą się 
rozmowy” – i pozwalały poznać rozkosz soczystości  udo-
mowionej poziomki czyli truskawki, a także urodę faktury 
kapusty, kalafiora, pora czy selera.

Przedmiotem wrześniowych zajęć były jagody, maliny i 
zwykłe buraki czyli kolory wina. A potem idą kolejne grona 
– w październiku – „strąki, ziarna czyli o duchach, bobie i 
fasoli”, w listopadzie zaś „powab jabłka i cud winorośli oraz 
zwykłego ziemniaka z śmiercionośną solaniną. Zakończą 
Projekt grudniowe zajęcia z „cytrusami na srebrnej tacy”. 
Magię faktury, kształtu i koloru uczestnicy spróbują okre-
ślić na zakończeniu projektu 20 grudnia – w czasie spo-
tkania przedwigilijnego z opłatkiem po polsku, herbatką po 
angielsku i kolędą po niemiecku.

PROJEKT:  „NACZYNIE DLA EUROPEJCZYKA” edukacyjno – kultu-
ralny dofinansowany przez Ministerstwo Kultury - powstał  jako konty-
nuacja dotychczas realizowanych zajęć z cyklu „Malowanie i śpiewanie 
na sianeczku na sianie”, a także jako rozwinięcie projektu „Wieś w Eu-
ropie, Europa we wsi”.

 Widoczny powrót do ceramiki jako materiału budowlanego i 
ozdobnego nastąpił nie tylko w wielu krajach świata, w tym w Europie 
(Hiszpania!), ale również w Polsce. Na uczelniach i szkołach artystycz-
nych utrzymywane są pracownie ceramiczne. Rodzi się moda na budowę 
domów mieszkalnych z gliny. Postanowiliśmy w ramach uatrakcyjniania 
naszej oferty edukacyjnej uczyć młodych ludzi starszych metod formo-
wania, a następnie wypalania wyrobów użytkowych i ozdobnych, na-
wiązując przy tym do tradycji zdobniczych poszczególnych krajów Unii 
Europejskiej.

 Wielcy artyści nie zapominają o sztuce ceramiki tworząc cuda 
rzeźbiarskie, malarskie i architektoniczne, ale w naszym regionie nie 
trafiliśmy na żadnego garncarza , nie znaleźliśmy koła garncarskiego, 
nikt dokładnie nie wie jak wygląda piec do wypalania wyrobów z gliny. 
Można co prawda kupić elektryczny w Budzyniu, ale gdzie kontakt z 
prawdziwym ogniem, gdzie niespodzianka z efektu, no i ten kosztowny 
prąd.

Jednym słowem wstrzeliliśmy się z pomysłem. Teraz tylko pozostaje 
zdobycie wiedzy i sprawności manualnej.

 Przeprowadzone w dniach od 10-15 października warsztaty z 
udziałem uczniów Liceum Plastycznego w Zakopanem (słynnej szkoły 
Kenara) – miały charakter otwarty. Można było przyjechać i patrzeć, pa-
trzeć do woli. Przyglądali się trudnej sztuce lepienia naczyń uczniowie z 
Katolickiej Szkoły Podstawowej z Trzcianki, a także ze Szkoły Podstawo-
wej w Gębicach. Może dla kogoś ceramika stanie się pomysłem na życie 
i pracę?

Podstawowe cele projektu, takie jak rozbudowanie zainteresowań 
artystycznych, poznanie nowej formy wypowiedzi plastycznej i jej eks-
ponowanie, ćwiczenie woli i koncentracji, poznanie historii garncarstwa 
i przemysłu ceramicznego, czy wreszcie nawiązywanie do wiedzy w po-
szczególnych krajach UE,  sprowadzają się po prostu do wychowywania 
przez sztukę.

PROJEKT „DOBRY 
DOM” Na ten projekt 
od lat składają się 
wszystkie zajęcia i pro-
jekty edukacyjne, które 
odbywają się, we wnę-
trzu domu – gniazda 
w Gębiczynie, zarówno 
dla uczestników zajęć 
stałych, jak i dla klas 
i grup szkolnych. W 
szczególnej atmosferze, 
w miłym wnętrzu, które 
wabi pięknem szczegó-
łu i ogólną harmonią, 
młodzież uczy się, po-
za wszystkim, estetyki, 
norm zachowania, sztu-
ki rozmowy i negocjacji 
z dorosłymi. Uczestniczy 
w rozwiązywaniu kło-
potliwych problemów, 
które stwarza codzien-
ność, żartuje, szuka po-
trzebnych informacji w 
literaturze i internecie, 
ćwiczy dykcję, oddech, 
pamięć i kreatywność. 
Zwyczajnie, krok po 
kroku, w grupie i indy-
widualnie, od tak, jak w 
każdym dobrym domu.

Projekt „ Dobry Dom” 
– w bieżącym roku doce-
niło Ministerstwo Edu-
kacji i Fundacja PZU.

Strasznie dużo nauki

I co widzi? Wory pod ocza-
mi. Zmarchy na szyi i dekolcie 
nie mówiąc o kurzych łapkach 
w kącikach oczu. Myjąc zę-
by myśli sobie – należałoby 
uzupełnić górną „piątkę”, bo 
przy szerokim uśmiechu wi-
dać ubytek... Ale, ale kiedy 
to ja ostatnio się uśmiecha-
łam...? Nagle jednak przypo-

mina sobie niedzielną wizytę 
wnuka i jego ciepłe łapki na 
tej nieszczęsnej szyi, którą dla 
niepoznaki otula szalikiem. I 
ten szept do ucha:
- Babciu krew mi leci! Ukułem 
się kasztanem, bo chciałem 
zobaczyć co jest w środku.
- No, cóż wiedza bywa bolesna 
– mówi Ciotka Klotka wydłu-
bując niedojrzały jeszcze, bia-
ły owoc kasztanowca z piękną 
błyszczącą brązową plamką. 
W ręce zostają dwa zielone 
„jeżyki” które kłują boleśnie 
nawet doświadczoną babcię.
- Przed bólem nie uciekniesz 
mówi odkrywczo Ciotka Klot-
ka uśmiechając się jak Gio-
conda.

patrzy 
w lustro

CIOTKA KLOTKA 
Prawdziwa  góralka z naczyniami...o bobie, duchach i fasoli - pomoce do zajęć

Koordynatorem projektów i moderatorem zajęć jest 
ALINA WAWRZYNIAK
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