
Projekt: Wolontariat na rzecz 

aktywności obywatelskiej stanowi 
akcję edukacyjną i obywatelską 

mającą na celu: 

a) rozpowszechnienie wśród         
młodych ludzi wiedzy o możliwo-

ściach podejmowania aktywności          

społecznej i wolontariackiej; 
b) zidentyfikowanie liderów         

społecznych – osób o największym 

potencjale działania 
i realizowania kreatywnych projek-

tów społecznych; 

c) zmotywowanie młodych ludzi        
w całej Polsce do realizowania 

kreatywnych projektów             

społecznych w swoich społeczno-
ściach lokalnych; 

d) umożliwienie młodym ludziom 

podjęcia dyskusji o możliwościach     
i barierach dla podejmowania ak-

tywności społecznej na poziomie 

ogólnokrajowym; 
e) przybliżenie młodym ludziom 

zasad funkcjonowania Sejmu RP.          

Niniejsza gazetka stanowi dodatek do wychodzącej już 10  lat szkolnej gazetki „Kropka”. Jej publikacja i  rozpowszechnienie wśród Was, 

koleżanki i koledzy z innych szkół (podstawowych, gimnazjalnych i średnich) w naszej gminie  ma na celu ukazanie i zaproponowanie Wam 

różnych form aktywności  na rzecz szkoły i środowiska. Gazetka zawiera przykładowe  działania młodzieży naszej szkoły oraz wytyczne ich 

wdrożenia. Ta publikacja jest także zadaniem konkursowym naszego uczestnictwa w projekcie: Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej. 

Nasi gimnazjaliści byli już  posłami w Sejmie w 2010 roku… 

Dodatek specjalny-kwiecień 2011r.-Gimnazjum nr1 im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Dębie 

W ubiegłym roku szkolnym przedsta-
wiciele Samorządu Uczniowskiego 

Gimnazjum nr1 im. Papieża Jana  

Pawła II w Nowej Dębie uczestniczyli 
w  dwudniowej XVI Sesji Sejmu 

Dzieci i Młodzieży w Warszawie 
organizowanej przez Kancelarię  

Sejmu RP we współpracy z Minister-

stwem Edukacji Narodowej,        

Fundację Centrum Edukacji       

Obywatelskiej, Fundację "Projekt: 

Polska" oraz Fundację Nowe Media, 

współpracującymi w ramach           

Inicjatywy Razem '89.                        

W pierwszym dniu sesji nasi ucznio-

wie brali udział w dwóch warsztatach 
na temat: „Czy samorząd uczniowski 

może chronić prawa ucznia? O 

naszych prawach w szkole” oraz 
„Prawa ucznia, czyli o realizacji 

Konwencji  o Prawach Dziecka       

w szkole” prowadzonych przez  
przedstawicieli Amnesty International

- organizacji zajmującej się ochroną        

i edukacją o prawach człowieka na 

całym świecie. 

Kolejne warsztaty  „Lider samorzą-

du uczniowskiego” zostały zorgani-

zowane przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej od kilku lat zajmującej 
się wspieraniem samorządności 

uczniowskiej na różnych polach.     

Na tym warsztacie uczestnicy 
(Mateusz, Karolina, Agnieszka-nasi 

uczniowie) starali się wspólnie wy-

pracować model dobrego lidera SU - 
osoby  aktywizującej swoich kolegów, 

realizującej projekty, zarządzającej 

grupą. 

W drugim dniu wszyscy młodzi 

posłowie udali się na salę obrad. 

Obrady XVI sesji otworzył  ówcze-

sny Marszałek Sejmu Bronisław 

Komorowski, po czym przekazał 

prowadzenie młodym marszałkom. 

Na początku sesji do młodych po-

słów przemówili: Minister Edukacji 

Narodowej Katarzyna Hall, Rzecz-

nik Praw Dziecka Marek Michalak 

a także prezes CEO Jacek Strze-

mieczny. Następnie władzę przejęli 

młodzi posłowie. Dyskusja nad 

propozycją Uchwały była równie 

burzliwa, co podczas prac komisji. 

Bardzo wielu młodych posłów           

i posłanek zabierało głos, zgłoszono 

też kilkanaście merytorycznych 

poprawek. Ostatecznie Uchwała 

została przyjęta. Dokument ten 

może stać się podstawą do ogólno-

polskiej reformy samorządów 

uczniowskich, o ile zostanie poważ-

nie potraktowany i zastosowany 

przez dyrekcje szkół, nauczycieli         

i uczniów. Jest to najlepiej, jak    

dotąd, merytorycznie wypracowany 

przez Sejm Dzieci i Młodzieży 

dokument zawierający wiele kon-

kretnych ustaleń, które wprowadzo-

ne w życie, mogą zmienić oblicze 

polskich szkół, być przełomem       

w historii samorządności uczniow-

skiej w Polsce! 

Nasi posłowie w Warszawie-2010’ 

Najlepsza e-MKA czyli Młodzieżowy Klub Aktywności 

w naszej szkole ! 

W roku 2009 nasz samorząd przy-
stąpił do realizacji projektu partner-

skiego: „Młodzi gniewni dla nas 

pewni…” realizowanego w ramach 
programu Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności pod nazwą 

"Partnerstwa Lokalne PAFW". 
Projekt ten to efekt porozumienia   

o współpracy pomiędzy Stowarzy-

szeniem Młodzieży Katolickiej 

„Wolni od Uzależnień”  w Zale-

szanach  (Partnerem Koordynatorem)  

a organizacjami i instytucjami z terenu 

gminy w Zaleszanach, Nowej Dębie, 

Baranowie Sandomierskim, Gorzycach. 

Celem projektu było  działanie na 

rzecz rozwoju inicjatyw młodzieżo-

wych, pomaganie liderom młodzie-
żowym w ich rozwoju społecznym. 

Młodzieżowy Klub Aktywności       

e-MKA jest jednym z etapów reali-

zacji ww. projektu. W marcu 2011 

r. nasz klub wygrał konkurs na 

najlepszą e-MKĘ, otrzymując 

nagrodę pieniężną w wysokości 

1000zł. Bardzo się cieszymy!!!   

Debata z  P. Wiesławem Ordonem        
Burmistrzem Miasta  i Gminy            

Nowa Dęba 

Spotkanie liderów  ze Słupi Konec-
kiej program  „Integracja społeczna”- 

SMK Zaleszany z naszym SU... 

W klubie 
trzeba utrzy-

mać ład              

i porządek, 
dlatego  

nasza ekipa 

porządkowa 
dba o czy-

stość,                  

sprzątając  
klub:) 



„Zamknij oczy-

otwórz serce” - akcja mającą na celu 

pomoc ludziom starszym, potrzebują-

cym, samotnym w naszym mieście. 

Młodzież wykonywała drobne prace 

porządkowe, robiła zakupy, odwiedzała 

ludzi samotnych, składając im świątecz-

ne życzenia. W latach ubiegłych współ-

pracowaliśmy także z MGOPS-em,  

roznosząc paczki .Wykonywaliśmy 

świąteczne stroiki. Tak naprawdę jednak 

w  tego typu akcjach liczy się bezpośred-

ni kontakt z drugim człowiekiem, wraż-

liwość i łzy w oczach ludzi samotnych. 

Plan zorganizowania akcji                                                                                                        

1.Wybierzcie grupę ludzi odpowiedzialnych za akcję. 

2.Poszukajcie na stronach internetowych różnych                

fundacji, ustalcie, komu chcecie pomóc. 

3.Rozpowszechnijcie akcję w swojej szkle (plakaty, afisze, 

ogłoszenia). 

4.Zachęćcie ludzi do współpracy. 

5.Zbierajcie nakrętki od uczniów, kiedy akcja będzie dobie-

gała końca, wyślijcie nakrętki do fundacji:) 

Akcja „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”  

Akcja ta miała na celu przygotowanie paczki świą-

tecznej dla rodziny wielodzietnej z naszej gminy 

(sześcioro dzieci w rożnym wieku). Akcja zorganizo-

wana była w porozumieniu  z MGOPS –em w Nowej 

Dębie. W szkole do akcji oprócz uczniów włączyli się 

także nauczyciele, personel niepedagogiczny.         

Przynoszono głównie słodycze, ale zdarzały się dary 

pieniężne.  Młodzież wyszła również z inicjatywą  do 

mieszkańców miasta, zbierając upominki (kosmetyki, 

zabawki, artykuły szkolne, przemysłowe, itp.), właści-

cieli drobnych przedsiębiorstw. Wszystkim        

darczyńcom  serdecznie dziękujemy!:) 

Szkolenie z pierwszej pomocy-grupa 

wolontariuszek przeszła także szkolenie        

z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

zapoznając się z teorią i praktyką            

( ćwiczenia na fantomie) z ww. zagadnień. 

Szkolenie przeprowadził dyrektor szkoły, 

pan Zbigniew Wolwowicz.                    

Wolontariuszki te prezentowały szkołę                 

w międzyszkolnym konkursie                   

organizowanym przez SOK we              

współpracy  z SPZZOZ- em  w Nowej  

Dębie.:) 

SKW prowadzi także stałą współpracę              

z DPS-em w Nowej Dębie. Przychylna inicja-

tywom dyrektor placówki pani Agnieszka 

Markowicz chętnie przyjmuje naszych wolon-
tariuszy. Pomagamy więc na miarę swoich 

możliwości, radując serca pensjonariuszy. 

Śpiewamy, recytujemy wiersze okolicznościo-
we, służymy swoim czasem. W grudniu zapre-

zentowaliśmy montaż słowno-muzyczny „Z 

kolędą do samotnych…. ”, w marcu br. 
uczestniczyliśmy w warsztatach   zajęciowych, 

malując wielkanocne zajączki:) 

Zatrzymaj się…zapal w sobie światło” - to cyklicznie prowadzona  

akcja, która polegała na  porządkowaniu opuszczonych grobów. Prowadzo-

ne były  kwesty na ten cel-współpraca z ks. Grzegorzem Wołoszynem. Za 
pozyskane środki zakupiono znicze i kwiaty. Najważniejsze jednak w tej 

akcji są chęci i zapał młodych ludzi, poczucie, żeby  zrobić coś dobrego... 

Plan zorganizowania akcji:                                                                                                        

1. Wybierzcie grupę ludzi odpowiedzialnych za akcję. 

2. Zachęćcie swoich rówieśników do wzięcia udziału w tej akcji. 

3. Znajdźcie sponsorów lub zorganizujcie zbiórkę. 
4. Zakupcie znicze oraz kwiaty, które ustawicie na  grobach. 

5. Wybierzcie grupę, która pójdzie na cmentarz. 

W naszej szkole wolontariat działa już od ponad 10 lat. Młodzież chętnie pomaga innym, wielu młodym 

ludziom bliskie są idee wolontariatu. Od lat współpracujemy z podmiotami środowiskowymi (DPS- em, 

SOK -iem,  MGOPS-em )a także sami organizujemy różne  akcje charytatywne .W roku 2009 postanowi-

liśmy sformalizować naszą aktywność, tworząc  Szkolny Klub Wolontariuszy. Na pewno w Waszych 

szkołach są tacy uczniowie, którzy także potrafią dać dużo z siebie, nie oczekując  nagrody .Może warto 

by było pomyśleć o utworzeniu takiego klubu? Poniżej podajemy przykładowe podejmowane przez nas 

działania. W każdym miejscu są przecież ludzie, którzy ucieszą się  Waszym odruchem serca:) 

Jak wcielić w życie wolontariat ? 
„Naprawdę cenną rzeczą w korowodzie ludzkiego życia jest dla mnie nie państwo jako twór polityczny, lecz 

wrażliwa, twórcza jednostka, osoba ludzka; zdolna sama tworzyć najszlachetniejsze     i najwznioślejsze rzeczy, 

podczas, gdy stado ludzkie w swej masie nie myśli i nie odczuwa”- Albert Einstein 
Chętni uczniowie do pracy wolontariackiej powinny poprosić o zgodę dyrekcję szkoły o założenie 

klubu wolontariuszy. 

Następnie znajdźcie nauczyciela- opiekuna, który będzie koordynował  Wasze działania. 

Zorganizujcie spotkanie dla wszystkich chętnych uczniów, zachęcając do aktywności                        

wolontariackiej. Przygotujcie dokumentację klubu: regulamin, zasady funkcjonowania, można  też 
opracować zasady dobrego wolontariusza i opiekuna, itp. 

Wybierzcie zarząd klubu: prezesa, sekretarza, skarbnika; opracujcie zakres ich  obowiązków. 

Opracujcie plan Waszych działań na najbliższy rok, wyznaczając odpowiedzialnych za realizację 

zadań. 

Następnymi działaniami było zebranie funduszy na zakup protez dla               
14-letniego Arka Kukawskiego w ramach ogólnopolskiej akcji „ Pomoż i Ty” 

z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i niepełnosprawnych w Gdyni-

zebrano 189,3zł. Corocznie także przyłączamy się do ogólnopolskiej akcji 

„Góra Grosza”. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wy-

chowującym się poza własną rodziną, tworzenie i dofinansowanie domów dla 

dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych oraz dla najbardziej 
potrzebujących domów dziecka. W tym roku szkolnym sztab organizacyjny 

ww. akcji przystąpił do działań pod hasłem „Jeden grosz to niewiele, ale góra 

groszy czyni cuda…” 
Przygotowano plakaty informujące o akcji i jej przebiegu w naszej szkole; 

zebrano 138,57zl, następnie przesłano, jak każdego roku,  do Towarzystwa 

„Nasz Dom” w Warszawie. 

Akcja „Nakrętka” polega na zbiór-

ce plastikowych nakrętek w celu 

pomocy niepełnosprawnemu chłopa-

kowi. Akcja prowadzona jest dla 

15-letniego Tomasza Łopatyńskiego 

z Morawicy, chorego na dysforię 

mięśniową Duchenne’a. Na zakup 

tego wózka potrzeba zebrać 10 ton 

nakrętek. To akcja, która oprócz 

realizacji celów humanitarnych wy-

raża także postawy ekologiczne 

uczniów!!!                                          

1kg to ok.450sztuk nakrętek!!! 

 



Pan Dyrektor Zbigniew Wolwowicz 

–założyciel i opiekun „Żizel”                

i „Kropki” podpowiada, jak założyć 

w szkole radiowęzeł.. 
Założenie szkolnego radiowęzła to 

jedna z tych inicjatyw, która powinna 

wyjść od samych uczniów:               
entuzjastów – zapaleńców gotowych 

podjąć się realizacji  takiego pomy-

słu. Jest to przedsięwzięcie wymaga-
jące  nie tylko wiele pracy i zaanga-

żowania. Uruchomienie radiowęzła 
w szkole wiąże się przede wszystkim 

ze znalezieniem środków finanso-

wych  na wdrożenie  projektu. Oczy-
wiście pomysł musi być skonsulto-

wany z opiekunem ,który pokieruje i  

wesprze działania uczniów. Kiedy 
zapewniona jest opieka dorosłego 

wówczas opiekun grupy lub sama 

młodzież występuje z prośbą do dyrek-
cji o akceptację utworzenia radiowęzła 

w szkole. Ważna jest tu postawa 

dyrektora, który-jak wiadomo- jest 

nie tylko decydentem wszelkich 

zmian czy innowacji wprowadzanych 

w szkole, ale  także służy pomocą 

merytoryczną i techniczną w realiza-

cji szkolnych projektów. 

Kiedy mamy zabezpieczone środki 

finansowe adaptujemy wcześniej          

przygotowane na ten cel miejsce, które 
po przeprowadzonym remoncie będzie 

siedzibą owych muzycznych zapaleń-

ców. Zorganizowane środki  finansowe  
umożliwią zakup odpowiedniego sprzę-

tu  muzycznego (DVD, CD, głośniki, 

wzmacniacz). Warto poszukać sponso-
rów , darczyńców np. używanych mebli, 

sprzętu technicznego,  ewentualnie 

pozyskać środki z lokalnych organizacji. 
Adaptacja pomieszczenia, rodzaj i ja-

kość muzycznych audycji zależeć 

będzie już od zaangażowanej mło-
dzieży i aktywności opiekuna-

inspiratora. Inicjatywa powstania 

naszego  radiowęzła narodziła się w 

2000 r. Dzięki zaangażowaniu rodzi-

ców, którzy założyli we   wszystkich 

klasach linię radiowęzła i głośni-

ki ,wyremontowali „wykreowane” 

pomieszczenie       szkolnego radiowę-

zła, zrealizowały    się marzenia 

uczniów. Rozpoczęliśmy nadawanie 

audycji naszego radiowęzła  

Dziękujemy za pionierską                 

i otwartą postawę!  

W tym roku obchodzimy             

10-lecie redagowania gazetki 

„Kropka”. Założycielki: Alicja 

Stróż, Anna Leśniowska, Joanna 

Maślejak, Urszula Bal i Agata 

Obara ukończyły już studia, niektó-

re założyły rodziny. Ale gazetka, 

zmieniając swoich redaktorów, 

funkcjonuje do dziś pod opieką 

pani Renaty Konefał: 

„Pokonujemy różne przeszkody– 

i  techniczne, i te, które pojawiają 

się w procesie kształcenia pracy  

w grupie i odpowiedzialności 

zbiorowej. Ważne jest jednak to,  

że nieustannie doskonalimy swój 

warsztat pracy, rozwijamy       

umiejętności , umiemy też cieszyć 

się z małych sukcesów, wspiera-

my w trudnościach, wspólnie 

szukając rozwiązań .” 

Radiowęzeł „Żizel” 

Gazetka szkolna 
„KROPKA” 

Szkolna Telewizja  TVS G1  

                          

SZKOLNE MEDIA 

Szkolny radiowęzeł „Żizel” działający           

w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana         

Pawła II w Nowej Dębie obchodzi już 

swoje dziesięciolecie. Dotychczasowe  lata 

pracy radiowęzła to okres bezcennych 

doświadczeń, to czas kształtowania się 

swoistej „świadomości radiowca” uczniów 

naszej szkoły, to zdobywanie sprzętu,         

borykanie się z problemami natury                 

technicznej czy pozyskiwanie do współpracy 
ludzi „dobrej woli”. I trudno powiedzieć,          

że dzień dzisiejszy pozbawiony jest proble-

mów, że wszystko już  zostało zrobione,          
ale  na pewno to,  co stworzono do tej pory  

stało się podwaliną , fundamentem, mocnym 

i trwałym  działań teraźniejszych. Dowodzi 

to jednoznacznie, jak ważna jest kontynu-

acja pracy, zaangażowanie i wspólne dzia-

łanie. 
 Od paru lat działalność szkolnego radiowę-

zła „Żizel” oparta jest na wypracowanych           

i sprawdzonych metodach pracy. Każdy 
nowy rok szkolny rozpoczyna się naborem 

chętnych uczniów do pracy w radiowęźle. 

Uczniowie - w zależności od własnych pre-
dyspozycji – zapisują się do wybranych 

sekcji pracy: muzycznej, dziennikarskiej,             
technicznej,  plastycznej.  

Kolejnym krokiem jest opracowanie rocz-

nych planów pracy dla poszczególnych  
sekcji, ustalenie tygodniowych dyżurów    

muzycznych oraz dyżurów porządkowych. 

Uczniowie spośród siebie wybierają liderów 
grup, co znacznie ułatwia współpracę  z 

opiekunem radiowęzła.  

Głównym zadaniem naszego radiowęzła 
(zadania główne i szczegółowe zawarte są         

w planach pracy) jest szeroko rozumiana 

muzyczna edukacja uczniów naszej szkoły. 
Przejawia się to w następujących działaniach:  

-prowadzenie codziennych muzycznych 

audycji (na dużych przerwach),  
-prowadzenie „Kącika Kolekcjonera”: ścien-

nej gazetki tematycznej,  

-spotkania z „ludźmi muzyki”,  
-udział w koncertach muzycznych,  

-wyjazdy do kina na filmy tematyczne,  

-udział w warsztatach muzycznych, dzienni-
karskich, teatralnych (praca nad emisją głosu, 

dykcją etc.)  

-wyjazdy do siedziby profesjonalnych rozgło-
śni radiowych ( Radio „Rzeszów, Radio 

„Leliwa”), współpraca z zawodowymi dzien-

nikarzami radiowymi.  
Plan pracy szkolnego radiowęzła „Żizel” 

zawsze uwzględnia najważniejsze wydarze-

nia szkolne, a co za tym idzie na falach roz-
głośni zamieszcza stosowne materiały          

muzyczne bądź informacyjne. 

 
                Opiekun pani Edyta Załęska-Magda 

KROPKA i o KROPCE 
Przez te 10 lat nad redagowaniem gazetki pracowało wielu 

uczniów. W gazetce ukazują się  autorskie artykuły (recenzje, 

opowiadania, wiersze) wywiady,  sondy,  i inne warte przeczytania 

informacje. Wiele trudu   i pracy nad każdym z nich sprawia, że jest 

ona na wysokim poziomie.                                                   

Przepis na założenie szkolnej gazetki z punktu  widzenia opieku-

na: 

1.„Wyszukanie” talentów literackich   i  chętnych do pracy 

młodych dziennikarzy. 

2.Zapoznanie z pracą redaktorów-można skorzystać z informa-

cji na stronie www.juniormedia.pl 

3. Ustalenie terminów konsultacji ; określenie przydziału i 

zakres  obowiązków, wybór redaktora naczelnego odpowie-

dzialnego za całość pracy grupy. 

4.Prowadzenie akcji informacyjnych. 

5.Złożenie gazetki, korekta, przygotowanie do druku. 

6.Ustalenie formy kolportażu. 

Sposób, forma, zawartość gazetki  zależeć będzie od Waszych 

umiejętności, zaangażowania i kreatywności:) 

Pokazaliśmy jak wyglądały wigilie klaso-

we”, zapytaliśmy naszych uczniów czym 

są dla nich święta, jak będą spędzać Syl-
westra. Przeprowadziliśmy także wywiad 

z uczniami z naszej szkoły (niektórzy 

zajmują się wyczynową jazdą na rowe-

rach BMX). Nawiązano współpracę  z 

redakcją nowadeba.com.pl 

Warto też wspomnieć, że wygraliśmy 

jeszcze jeden konkurs LIDER/

OPIEKUN w ramach programu „Młodzi 
Gniewni Dla Nas Pewni”. Czyli w  tym 

roku szkolnym wygraliśmy aż trzy  kon-

kursy!!! Środki z nagrody zostaną prze-

znaczone  na zakup projektora. Stawiamy 

na zwiększenie  aktywności  młodzieży 

związanej z edukacją poprzez film, pro-

jekcję filmów nagrywanych przez samą 

młodzież , organizacje spotkań, na któ-
rych będzie można obejrzeć np. koncerty 

muzyczne, filmową relację z jakiegoś 

wydarzenia, itp. Nasza szkoła otrzymała 

pakiet  zawierający 55 filmów oraz mate-

riały wspomagające prac i odbiór dzieła 

filmowego. Filmy te nie są ekranizacjami 

lektur ani zestawem najważniejszych 
osiągnięć polskiej kinematografii. To 

dzieła, które zdaniem filmoznawców, 

dobrze ilustrują tematy takie jak: obser-

wacje codzienności, siła symbolu, rozdro-

ża historii, metafory prawdy czy portret 

zbiorowości z punktu widzenia wiedzy o 

filmie. Zestaw zawiera filmy tak znanych 

twórców jak m.in.: Krzysztof Kieślowski, 
Andrzej Wajda, Jan Jakub Kolski, Marcel 

Łoziński, Robert Gliński, Krzysztof Krau-

ze, Krzysztof Zanussi. 

 

 

We wrześniu br. przystąpiliśmy do 

kolejnej edycji konkursu :„ Wygraj 

tysiąca 2010” organizowanego przez 
Stowarzyszenie Młodzieży                  

Katolickiej „Wolni od Uzależnień” w 

Zaleszanach. Został zatwierdzony 

projekt mający na celu założenie szkol-

nej telewizji TVS G1 w naszej szkole. 

Uczniowie pod opieką pana Damiana 

Stróża przystąpili do realizacji projek-

tu .Regularnie (przynajmniej raz w 
miesiącu) filmowcy spotykali się z 

promotorem grupy w klubie e-MKA. 

Na spotkaniach tych opracowywano 

plan działania na kolejne miesiące, 

weryfikowano teorię z praktyką, wspól-

nie podejmując decyzje o zmianach 

ułatwiających realizacje projektu.Udało 

nam się utrwalić nagrania z takich imprez 

jak: „ X Dzień Papieski”, 

„Gimnazjada”,„Wizyta w Radiu Leliwa”, 

„Zaduszki Poetyckie”.  



1.Zorganizujcie grupę osób, które będą zaangażowane w 
realizację projektu . 
2.Wybierzcie opiekuna-koordynatora, który będzie sprawo-
wał opiekę nad klubem i waszymi działaniami. 
2. Znajdźcie miejsce usytuowania klubu.  
3. Napiszcie projekt-współpraca ze stowarzyszeniem SMK 
Zaleszany.  
4. Możecie poszukać sponsorów, którzy wesprą finansowo 
Waszą działalność.  
5. Przystosujcie pomieszczenie do potrzeb klubu.  
6. Jeśli to konieczne, przeprowadźcie remont pomieszcze-
nia.  
8. Opracujcie regulamin, który będzie przestrzegany przez 
każdego członka klubu.  
 

Jak utworzyć klub?  

Klub stał się miejscem spotkań      

z grupami młodzieży, która ma  

pasje, chęci i pomysły na to , jak 

zmieniać i przeobrażać rzeczy-

wistość wokół siebie. Stworzenie 

takiego miejsca, którego współ-

twórcami była sama młodzież była 

znakomitą empiryczną lekcję 

demokracji, samorządności, kre-

atywności, wzbogacając młodych 

ludzi o doświadczenia i umiejęt-

ności prospołeczne.                          

Klub e-MKA w złożeniach miał 

być miejscem, w którym każdy 

młody człowiek, pod opieką doro-

słych, może rozwijać  swoje zain-

teresowania lub zwyczajnie        

spotkać się i konstruktywnie po-

rozmawiać z innymi.                   

Dorośli liderzy grup młodzieżo-

wych  z całej gminy  mogą reali-

zować tu swoje  programy, warsz-

taty, projekty dotyczące pracy z 

młodzieżą. 
Proponowana koncepcja utworze-

nia e-MKI w Gimnazjum nr 1 im. 

Papieża Jana Pawła II wiązała się 

także  z dotychczasową aktywną 

działalnością SU realizującego 

programy, projekty wewnętrzne          

i zewnętrzne, zadania poszczegól-

nych sekcji SU: plastycznej,       

redakcyjnej (szkolna gazetka           

„ Kropka”) ,porządkowej,            

organizacyjnej, muzycznej--

(szkolny radiowęzeł „Żizel”) oraz  

Szkolnego Klubu Wolontariuszy. 

 

Chyba w każdej szkole znajdzie się takie pomieszczenie,               
które można zaadaptować na siedzibę Samorządu Uczniowskiego. 

Pomieszczenie przed remontem 

Po remoncie… -pierwsze zebranie SU 

w klubie e-MKA   

Przygotowa-

nia                          

do debaty, 

która okaza-

ła się prze-

pustką na   

XVI Sesję          

Sejmu Dzie-

ci  i  Mło-

dzieży  :) 

Nasi uczniowie na 
pierwszym spotka-

niu „emkowiczów” 

własnoręcznie wy-
konali napisy na 

koszulkach dla 

członków klubu; 
opiekun za swoje 

zaangażowanie                

i pracę także otrzy-
mał oryginalne          

podziękowanie….:) 

Spotkania              
młodzieży                   

stanowią            

główny punkt 
działalności  

Młodzieżowego 

Klubu                     
Aktywności-na 

zdjęciu-

warsztaty przed 

Klub spełnia swoją funkcję, jest        

wykorzystywany zarówno przez mło-

dzież, jak i dorosłych,  głównie  na-

uczycieli. Wszystkie działania  pro-

wadzone w klubie odpowiadają celom  

jego  utworzenia. Takie miejsce jest 

potrzebne. Młodzież sama dba o czy-

stość i estetykę pomieszczenia.                        

Na przerwach  uczniowie działający        

w SU korzystają z klubu, spotykając     

się ze sobą przy herbacie.                 

 Na bieżąco klub wykorzystywany jest 

na spotkania SU, członków Szkolnego 

Klubu Wolontariuszy, Żizelowców”,       

filmowców. To tu uczniowie spotykają 

się ze swymi opiekunami, realizując 

różne zadania( przygotowanie materia-

łów, plakatów, planów, itp.). W klubie   

się  także  zajęcia pozalekcyjne, pokazy 

projektów    edukacyjnych, prezentacje              

multimedialne ,wszelkiego rodzaju kon-

kursy.       

Opiekunowie grup młodzieżowych            

w naszej szkole otwarci są na           

pomysły młodzieży, służą pomocą                  

merytoryczną, koordynują               

działaniami uczniów.   

 
Nagroda pieniężna z konkursu 

„Najlepsza e-MKA”  została  przezna-

czona na zakup sprzętu ułatwiającego 

techniczną stronę działań SU:                 

aparat cyfrowy, kolorowa drukarka 

(urządzenie wielofunkcyjne) oraz zakup 

tablicy magnetycznej i tablic korkowych 

 Swoją wiedzą i doświadczeniem 

dzielimy się ...  
W br. w naszym klubie odbyło się spotkane 

grupy liderów ze Słupi Koneckiej (woj. Świę-

tokrzyskie) pod przewodnictwem moderatora 
programu „Integracja społeczna” (Bank Świa-

towy) pana Stanisława Baski z naszym opie-

kunem SU panią Renatą Konefał oraz przed-
stawicielami Samorządu Uczniowskiego 

Agatą Cioch i Karolina Szymulą. Celem 

spotkania było podzielenie się dobrymi prak-
tykami i doświadczeniem w zakresie aktywi-

zacji młodzieży oraz pracą animatorów mło-

dzieżowych na przykładzie działalności Mło-

dzieżowego Klubu Aktywności e- MKA. 

Spotkanie otworzył koordynator programu 

pan Stanisław Baska, dyrektor szkoły pan 
Zbigniew Wolwowicz przywitał zebranych, 

przedstawiając w zarysie początki powstawa-

nia klubu, warunki jego udostępniania oraz 
sposób wykorzystywania klubu przez mło-

dzież naszej szkoły. 

Następnie ,w przyjaznej i otwartej atmosfe-
rze, opiekun klubu i SU pani Renata Konefał 

wspólnie z młodzieżą przedstawiła w formie 
prezentacji multimedialnych działalność 

młodzieży, samorządu, współpracę z różnymi 

pozaszkolnymi podmiotami oraz etapy reali-
zacji projektu „Młodzi Gniewni Dla Nas 

Pewni. Zebrani zapoznani zostali z rożnymi 

przedsięwzięciami podejmowanymi przez 

młodzież gimnazjum prezentowanymi            
w niniejszej gazetce.  

Początki były trudne, ale nie 

brakowało nam zapału               Aż trudno uwierzyć, że tak wyglądało 

to miejsce wcześniej ... 



Organizacja oficjalnego 

otwarcia Szkolnego Klubu 

Aktywności  e-MKA z udziałem 

młodzieży i ich opiekunów z  nowo-

dębskich szkół: Gimnazjum Nr 2 

pod opieką pana Marka Sobczyń-

skiego, Zespołu Szkół Nr1 pod 

opieką pani Anny Dziuby, Zespołu 

Szkół   nr 2 pod opieką pani Iwony 

Strojek oraz młodzież Gimnazjum 

Nr 1 pod opieką pani Renaty Kone-

fał. W uroczystości wzięli również 

udział: koordynator programu pan 

Stanisław Baska, przedstawiciele 

Stowarzyszenia Młodzieży Katolic-

kiej „Wolni od Uzależnień”                      

z  Zaleszan, burmistrz i zastępca 

burmistrza naszego miasta panowie: 

Wiesław Ordon i Zygmunt Żołądź, 

dyrektor szkoły pan Zbigniew        

Wolwowicz, obecni sponsorzy:  

pani Dorota Siekierka, pan Konrad 

Wesołowski z żoną, pan Damian 

Diektiarenko. Spotkanie z innymi 

opiekunami samorządów miało na 

celu promocję działań i dostarczenie 

informacji, w jaki sposób można  

korzystać z klubu.  

Poniżej prezentujemy kilka wydarzeń, które 
miały miejsce w naszym klubie 

Wiele się dzieje ...w naszym klubie:)  

Organizacja debaty w ramach 

realizacji ogólnopolskiego pro-

jektu „Nasz samorząd uczniow-

ski” ,w ramach którego zorganizowa-

liśmy debatę o samorządności na 

temat :„Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, 

nauczycieli, rodziców, władz samorzą-

dowych jest potrzebne uczniom chcą-

cym rozwijać samorządy w swoich 

szkołach ?- dyskusja panelowa w 

oparciu o dotychczasowe działania. 

Celem debaty była konfrontacja   

zaproponowanych przez młodzież 

zasad współpracy z poszczególnymi 

organami opracowanymi na zasadzie 

analizy mocnych  i słabych stron 

podejmowanych działań w ramach 

realizacji autorskiego programu. 

„Samorządność… nie samowola”. 

 

Organizacja wieczoru               

poetyckiego 

„ To takie proste/Przyjść 

pozdrowić uśmiechem/wyciągnąć 

ramiona w geście pojednania….” 
Cytat z wiersza pani Genowefy 
Sadeckiej to motto spotkania              

z autorką  tomiku wierszy:             

„Co w sercu-co w myśli” zorganizo-

wanym w klubie e- MKA przez 

Zespół Działań Artystycznych 

„Ekspresja” który od siedmiu lat 
swej działalności wspierany                

przychylną postawą                        

dyrektora szkoły pana Zbigniewa 
Wolwowicza realizuje program 

wychowujący młodzież poprzez 

sztukę. 
Spotkanie miało charakter wieczor-

ku autorskiego, na którym pani 

Genowefa czytała młodzieży swoje 
ulubione wiersze, przybliżając 

okoliczności powstania każdego z 

nich. Młodzieży  przedstawiono 
także zamysł powstania książki, 

symbolikę jej okładki  nawiązują-

cej do ulubionego wiersza  p. Ge-
nowefy  „Roża” .Dokonano inter-

pretacji wybranych wierszy-

młodzież recytowała niektóre 
utwory.  

Gimnazjaliści poznali także historię 

życia pani Genowefy, z zacieka-
wieniem słuchając jej opowieści o 

sybirackiej przeszłości. Odczytano 

także  niektóre fragmenty ze wspo-
mnień pani Genowefy zebranych w 

„Zapiskach sybirskich” Wandy 

Pelc i Genowefy Sadeckiej. 
Młodzież zdawała sobie sprawę, że 

słucha rzeczy ważnych, a pani 
Genowefa to osoba niezwykła,          

charyzmatyczna, wspaniały peda-

gog i człowiek o 

wielkim sercu               
i pięknej duszy 

„utrwalonej”                   

w pewien spo-
sób w Jej wier-

szach.  

Obecny na 
spotkaniu syn 

autorki wierszy 

był zbudowany 
postawą mło-

dych ludzi, 

Serdeczne podziękowania składamy 

wszystkim sponsorom za otwartą po-

stawę, życzliwość, zrozumienie działań 

młodych ludzi i finansowe wsparcie 

umożliwiające doposażenie klubu. 

Pan Paweł Grzęda-hotel „Szypowski” -Nowa 

Dęba 

Pan Eugeniusz Andrusiewicz- „Elektromontaż 

Rzeszów” 

Pan Konrad Wesołowski, Wiesław Puzio-

„Helionet” -Nowa Dęba 

Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 im. Papieża 

Jana Pawła II w Nowej Dębie 

Pani Dorota Siekierka- „Active- Trade”- Nowa 

Dęba 

Pani Anita Śmiech-PZU -Nowa Dęba 

Pan Łukasz Siciarz- „Pasmanteria” -Nowa Dęba 

Państwo Maria i Artur Tomczykowie- „Tomar” -

Nowa Dęba 

  Zespół Działań Artystycznych 
„Ekspresja” działający w roku 2009/2010 

pod hasłem: „W górach jest wszystko 

co kocham.…” zorganizował w klubie         
e-MKA potkanie  z  Łukaszem Siekierką- 

mieszkańcem naszego miasta, który 

zdobył Mont Blanc, jeden ze szczytów 
Korony Ziemi.  

Zaproszony gość w swoich pasjonują-

cych opowieściach z górskich wędrówek 
przeplatanych pokazem zdjęć ukazują-

cych piękno i majestat Tatr i śnieżnobia-

łych Alp opowiadał młodzieży o swoim 
przedsięwzięciu, zamiłowaniu do gór, 

przedstawił historię zdobywania Białej 

Damy, sylwetki jej pierwszych z          
zdobywców. Opisał także trudy wędrów-

ki,  opowiedział o zagrożeniach podczas 

wyprawy i  satysfakcji, którą czuje     
człowiek na szczycie góry . Młodzież,       

patrząc na  pełną determinacji sylwetkę 

młodego alpinisty, ciekawa była         
dlaczego  i co sprawia, że  młodzi decy-

dują się spędzić wolny wakacyjny czas  

w tak  wymagający od siebie sposób?  
Przyjaźń, chęć przeżywania wspólnoty 

czy też właśnie ogromna pasja, miłość  
do gór, którą zaszczepili w Łukaszu 

rodzice, szczególnie matka Dorota, która  

przemierzyła z synem niejeden trudny      
tatrzański szlak Spotkanie dostarczyło 

młodym ludziom wiele pozytywnych 

wrażeń, najważniejsze jednak było jego 
przesłanie: trzeba mieć marzenia               

i wierzyć, ze można je zrealizować…:)                        

A kto uległ magii gór, wie że w sercu      
na zawsze zostaje tęsknota i chęć        

powrotu do krainy, gdzie niebo łączy się                 

z ziemią ….i ludzie są  jakby... lepsi… 

 
Koordynatorzy Zespołu Działań Artystycz-

nych „Ekspresja” :p. Renata Konefał,            

p .Edyta Załęska-Magda i p. Ewa Siwczyk-

Cyma 

Przeprowadzenie warsztatów plastycznych- 

w ramach współpracy z Domem Pomocy 
Społecznej w Nowej Dębie. Nasi wolon-

tariusze przygotowali montaż muzyczno-

poetycki pt. „Piosenki naszych rodzi-
ców”. Grupa 8 wolontariuszek wykonały 

znane starszemu pokoleniu piosenki, 

przeplatając je czytaniem wierszy gosz-
czonej u nas pani G.Sadeckiej autorki 

tomiku „Co w sercu-co w myśli”. Dla 

każdego pensjonariusza pozostałe wolon-
tariuszki wykonały własnoręcznie pod 

opieką pani E.Siwczuk Cymy i opiekuna 

klubu 43 kartki, na których zostały 
umieszczone fragmenty utworów pisa-

nych przez wolontariuszki oraz inne 

zawierające radosne myśli, optymizm, 
piękno życia. 

W nagrodę z swoją pracę, aktywność 
społeczną dzieci pojechały w ubiegłym roku na 

wycieczkę do Zakopanego, odwiedzając Wikto-

rówki - jedno z ulubionych miejsc Jana Pawła II 

oraz Rusinową Polanę. Wycieczka zainicjowana 

występem naszej młodzie o Wojtku Belonie 

„Szukam, szukania mi trzeba…” sponsorowa-

na była przez p. Dorota Siekierkę (firma 

Active- Trade) -Dziękujemy Pani Doroto!: 
 

Wędrówka po dachach Europy…- spotkanie z alpinistą                                 

Łukaszem Siekierką... 



4.Wszystkie powołane grupy powin-

ny przed realizacją  zadań opraco-

wać obowiązujący wszystkich  
regulamin. 

5.W szkole powinny pojawić się 

plakaty informacyjne i reklama 
imprezy. 

6.Można też poszukać w środowisku 

lokalnym sponsorów nagród. 
7.Po przygotowaniu materiałów 

wyborczych, zapoznaniu uczniów z 

regulaminem należy przeprowadzić 
wybory, które składają się z dwóch 

etapów: 

 

I etap  wyborów: 

- Każdy uczeń otrzymuje kartę 

wyborczą, na której pisze imię                
i nazwisko  (ewentualnie klasę) 

wytypowanej osoby. Następnie 

karty zbierane są przez specjalnie 
powołaną komisję.                           

Głosy podliczane są w ciągu 3 dni. 

Wyniki powinny być  podane do 
ogólnej wiadomości uczniów. 

Jeśli chcielibyście uczestniczyć w takim 

projekcie ,przydzielając  Oskary dla 

swoich kolegów i koleżanek zdobyw-

ców statuetek  w poszczególnych kate-

goriach możecie zastosować sprawdzo-

ne przez nas działania: 

1.Pierwszym krokiem jest znalezie-

nie opiekuna do realizacji projektu. 
2.Nastepnie, należy opracować 

projekt, który z powodzeniem         

można potraktować  jako projekt 
edukacyjny; wskazówki znajdziecie 

na stronie www.CEO.pl 

3.Na spotkaniu SU należy wytypo-

wać poszczególne grupy zadaniowe 

odpowiedzialne za poszczególne 
etapy realizacji projektu:                  

Komisja nadzorująca : kontrolo-

wanie przebiegu głosowania,         

liczenie głosów. 

Grupa plastyczna – nawiązanie 

współpracy  plastykiem szkolnym 
ewentualnie z Samorządowym 

Ośrodkiem Kultury w Nowej Dębie 

(my tak zrobiliśmy, wykonując  na 
zorganizowanych warsztatach       

plastycznych (pani Dorota Mycek)    

statuetki z gliny; oczywiście projekt 
statuetek pozostawiamy  Waszej 

wyobraźni:) 

Grupa muzyczna –przygotowanie 
oprawy muzycznej na galę rozdania 

statuetek. 

Grupa wykonawcza (Rada SU) -

przygotowanie materiałów, kart do 

głosowanie, plakatów, pozyskiwanie 

sponsorów, przekazanie informacji  
na stronę internetową szkoły. 

II etap wyborów : 

- Uczniowie, którzy zakwalifikowali 

się do drugiego etapu, mają szansę 
na główne nagrody –  3 osoby            

z każdej kategorii.   

Następnie odbywa się kolejne     
głosowanie, po którym zostają    

wyłonieni zwycięzcy. 
 Uwaga! Wyniki do momentu otwarcia 

kopert z nazwiskami zwycięzców są 

znane tylko komisji nadzorującej. 

8.Kiedy wszystkie grupy zadaniowe 

wywiążą się z powierzonych zadań 

należy opracować scenariusz gali 

Oskarowej. 

9.Na taką galę możecie zaprosić 
swoich sponsorów, osoby                   

z zewnątrz i zająć się techniczną 

stroną organizacji imprezy ( w naszej 

szkole tego typu działania wykonuje 

sekcja techniczna). 

Jak zorganizować Oskary Uczniowskie– kilka przydatnych wskazówek 

 "Ludzie, którzy radzą sobie na tym świecie, to ci, którzy podnoszą głowy i poszukują       
pożądanych okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, stwarzają je."  George Bernard Shaw 

Oskary Uczniowskie to impreza zorganizowana z inicjatywy Samorządu 

Uczniowskiego i skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli w szkole.        

Ma na celu integrację uczniów , rozwijanie umiejętności prospołecznych,      

kształtowanie poczucia podmiotowości i przynależności do określonej społeczno-

ści. Przede wszystkim jednak jest przejawem aktywności i kreatywności młodych 

ludzi.  Mobilizowanie uczniów do twórczych, pozytywnych postaw,  to ważne 

elementy kształcenia i wychowania młodzieży. Impreza może przybrać charakter 

cykliczny. Za zgodą nauczycieli i uczniów Oskary mogą być formą pożegnania 

uczniów klas III gimnazjum  lub szóstoklasistów . 

OSKARY UCZNIOWSKIE 

Cele: 

 kształcenie  umiejętności pracy w grupie, 

 kształcenie  umiejętności plastycznych,  

 kształcenie odpowiedzialności zbiorowej, 

 kształcenie kreatywności i umiejętności twórczych, 

 rozwijanie przedsiębiorczości, 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

Kategorie Oskarów  Uczniowskich 

w naszej szkole:  
 

1. Najprzystojniejszy chłopak 

2. Najładniejsza dziewczyna 

3. Najsympatyczniejsza dziewczyna  

4. Najsympatyczniejszy chłopak 

5. Najlepszy sportsmen 

6. Najlepsza sportsmenka 

7. Krejzol – pozytywnie zakręcony 

8. Wiecznie uśmiechnięty 

9. Mega mózg –chłopak 

10. Mega mózg – dziewczyna 

11. Order uśmiechu dla nauczyciela 

12. Oryginalność roku 

13. Największy leniuch 

14 Klasa „brak słów” 

W naszej szkole przeprowadziliśmy już dwie edycje Oskarów 

uczniowskich w roku 2009 i 2010.Obecnie przygotowujemy się       

do kolejnej edycji imprezy. Sam pomysł  zrealizowania takiego pro-

jektu  młodzież odnalazła na stronie Centrum  Edukacji  Obywatel-

skiej, przygotowując materiały do prezentacji multimedialnej zwią-

zane z aktywnością młodzieży w samorządzie (projekt: „Samorząd 

Uczniowski” link :-Bank pomysłów). 

Zgrana ekipa to podstawa w każdej 

pracy:) 

Praca nad statuetkami sprawiała 

nam dużo radości! 

Oskarowy dyplom dla 

„Społecznika roku” 

Nastrój i atmosfera jest                    

elementem galii  


