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Zagraniczni goście odwiedzili „Śląskie”!
Na początku listopada grupa uczniów z klas
trzecich brała udział w ostatnim spotkaniu z
swoimi
zagranicznymi
kolegami.
Goście
przyjechali do Katowic, po wcześniejszym
zwiedzeniu Duisburga (Niemcy) oraz Lille
(Francja) w ramach projektu „Technika a

zrównoważony rozwój”.
Głównym celem projektu była nie tylko
integracja pomiędzy uczestnikami różnych
narodowości, ale głównie dyskusja na temat
zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania
terenów
poprzemysłowych.
W
Niemczech
uczestnicy projektu poznali, jak tamtejsze
społeczeństwo
zagospodarowało
budynki
pokopalniane, zaś we Francji - tereny przemysłu
włókienniczego. Korzystając z okazji zbliżającego
się szczytu klimatycznego COP24, spotkanie w
Katowicach nie skupiło się tylko na temacie
terenów, na których wydobywało się węgiel
kamienny, ale również na ekologii. Biorący udział
mogli wyliczyć sobie, jak wielką „stopą
ekologiczną” są dla środowiska i jak powinni o nie
dbać.

przez naszych
uczniów, które
pokazywały,
czym zajmują
się oni na co
dzień w szkole.
Po zwiedzaniu
murów naszej
szkoły odbyły
się warsztaty z
profesorem
Danielem
Sową,
na
których
mogliśmy
nauczyć
zagranicznych
kolegów
projektowania i programowania elementów na
maszynach CNC. Na pożegnanie każdy otrzymał
zawieszkę z herbem naszej szkoły wykonaną na
drukarce 3D.
Wykorzystując okazję, chciałbym w
imieniu uczniów ŚLTZN biorących udział w
projekcie, serdecznie podziękować Pani profesor
Magdalenie
Szwedor oraz Panu profesorowi
Danielowi Sowie za zorganizowanie projektu i
poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że młodsze
klasy również będą mogły przeżyć tak wspaniałe
chwile, uczestnicząc w tym projekcie!

Zagraniczni goście zwiedzili m.in. Muzeum
Śląskie, „zielone płuca Śląska”, czyli Park Śląski,
centrum Katowic, ale najbardziej ucieszyło ich
zwiedzanie Kotła Czarownic (Stadionu Śląskiego)
oraz Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
Dla wielu z nich była to pierwsza okazja by
zobaczyć ścianę węgla kamiennego.
Przedostatniego dnia trwania projektu
uczestnicy mieli okazję odwiedzić naszą szkołę. Po
przywitaniu przez Panią Dyrektor zostali oni
oprowadzeni po stanowiskach przygotowanych

Dominik Jurek, 3g
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“Cholonki to nie byle co ...”
21 stycznia bieżącego roku cztery klasy z naszej szkoły wybrały się do
teatru Korez na spektakl pt. “Cholonek”. Postanowiłam zapytać kilka osób z
każdej klasy o opinie na temat tego przedstawienia: czy się podobało, a może
wręcz przeciwnie? Czy warto wybrać się samemu, a może polecić innym
uczniom, przyjaciołom, rodzicom. Przeczytajcie sami, co mówią trzecioklasiści:
“Spektakl był bardzo ciekawy. Podobała mi się najbardziej gra aktorów, jak i
zakończenie, które mnie zupełnie zaskoczyło. Zaś elementy komediowe idealnie
pasowały do przedstawionej sytuacji”.
“Spektakl ukazuje prawdę o śląskości. Jest on o Śląsku, a co najważniejsze po
Śląsku. “Cholonek” jest dla każdego, kto czuje się Ślązakiem, uderza on w sedno naszych problemów i
zawiłej przeszłości, walki z zaborcami o utraconą wolność. Poza tym jest to porządna dawka humoru
znanego każdemu mieszkańcowi naszego regionu.”
3B
“Ciekawy spektakl przedstawiający perypetie typowej śląskiej rodziny. „Na plus” jest utrzymanie
wszystkich dialogów w gwarze śląskiej.”
“Spektakl bardzo ciekawy, niezwykle gorzka komedia, dla niektórych może aż za bardzo. Gra
aktorska bez zastrzeżeń.”
3D
“Spektakl ten opowiada historię pewnej śląskiej rodziny przed, w trakcie i po II wojnie światowej.
Mimo iż przedstawienie było pełne humorystycznych scen, wydarzenia tam pokazane nadawały mu raczej
ciężki i gorzki przekaz.”

“Sztuka pokazała mi Śląsk z całkowicie innej perspektywy. Ślązacy w “Cholonku” nie są ani
Polakami, ani Niemcami. W obu tych krajach nie ma dla nich miejsca, więc i oni nie przywiązują się do
żadnego z tych państw.”
3G
“Spektakl ,,Cholonek” to bardzo dobrze odwzorowane życie codzienne naszych dziadków na Śląsku.
Koloryzacja zachowań i postaci dodaje komizmu całej sztuce, jednak opowiada bardzo smutną historię
pewnej śląskiej rodziny. Pokazuje, nad jakimi problemami zastanawiali się mieszkańcy Śląska w trakcie
wojny. Bardzo dobra gra aktorska oraz scenografia.”
“Od samego początku, gdy poznałem tematykę spektaklu, spodziewałem się dobrej rozrywki. Nie
rozczarowałem się. Aktorzy świetnie poradzili sobie z barierą, jaką dla niektórych mogła być gwara śląska.
Ich gesty i mimika twarzy doskonale obrazowały wypowiadane słowa, więc myślę, że stereotypowy “gorol”
z łatwością zrozumiałby wszystkie wypowiadane kwestie. Samą sztuką natomiast byłem poruszony.
Przeplatające się wątki tragiczne oraz komiczne ubarwiały ją i także zachęcały do ciągłej uwagi, wręcz nie
można było doczekać się kolejnych scen. Całość oceniam bardzo pozytywnie.”
3C
Reasumując wszystkie te recenzje łączy kilka wspólnych spostrzeżeń. Powtarzają się takie
stwierdzenia jak: gorzka komedia, dobra gra aktorska, gwara śląska czy trafny humor, które trafiają
do wszystkich. Z tego wniosek, że warto wybrać się do teatru osobiście i przekonać się, co jeszcze
wartościowego kryje w sobie ta sztuka.
Roksana Zmorek 3C
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Twórczość uczniów „Śląskich”
Cień

Do celu

Codziennie myślę, że ktoś za mną chodzi

Do szczęścia można podróżować

Czekając tylko na mój błąd

Różnymi transportu środkami

Kiedy idę uliczkami oświetlonymi tylko latarniami

Tramwajem, pociągiem, rowerem można próbować

Lub w dzień, kiedy dookoła tyle ludzi
Lecz kiedy się odwracam widzę tylko cień
Mój cień

Można również podróżować z wiatrami
Jednak do miłości
Można tylko autobusem

Tomasz Lasek 1C

***

Daje ona wiele radości
Podróż ta nie jest w ogóle żadnym przymusem

„O Poezji”
Autobus jest w końcu bardzo wygodny
Umarła - choć żyje

Zatrzymuje się on na przystankach wielu

Żywa - chociaż martwa

Może i jest to sposób trochę niedogodny
Ale po czasie trafia do poszukiwanego celu

Tkwi we wspomnieniach i tkwić tam będzie
Gdzie ludzie tam Ona - czyli wszędzie

Na ławce

Nieraz była na śmierć skazana

Jesteś ode mnie strasznie daleko

Tylko dlatego, by nie umierała

Aż na wyciągnie ręki
Spoglądasz na mnie wzdychając lekko

Podnosi na duchu i daje nadzieję

Sprawiając mi tym wzrokiem męki

Żywot ludzki zaraz rozwieje

Patrzysz pusto przez tłum otoczony

Każdy inaczej jej słowa rozumie

Nie ma w twych oczach żadnych emocji

Lecz naprawdę nikt ich już nie pojmuje

Tłum z twoich przyjaciół złożony
Na wspólne rozmowy nie ma opcji

Kogo wybrała, oplotła swą magią

Twoje usta milczą jak zaklęte

Na tego trupie sieją już ziarno

Tylko zerkasz czy dalej siedzę

Jedna jest tylko, choć każdy zna inną

Gardło przez pustkę masz zaciśnięte

I przysiąc gotowy, że Ona tą jedną

Czekam aż się ze złego snu wybudzę
Dotyku Twojego już nie pamiętam

Żyje - czy martwa?

Wspominam czasem twój oddech na szyi

Tego nikt nie wie

O to czy coś czujesz już nie zapytam

I każdy sprawdzić musi sam to dla siebie

Na ławce tylko zostanie pocałunek niczyj

Patryk Pietruszewski 1D

A. K.
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ZWOLNIENI Z TEORII
TO SIĘ DZIEJE W ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w
Katowicach stały się w tym roku szkolnym
miejscem, gdzie kwitnie społeczność obywatelska
uczniów. Wszystko za sprawą programu „Szkoła
Kompetencji Przyszłości” realizowanej w ramach
olimpiady praktycznej „Zwolnieni z Teorii”.
Polega ona na zrealizowaniu autorskiego projektu
społecznego przy pomocy strony internetowej.
Uczniowie rejestrują zespół, planują całe
przedsięwzięcie pod okiem mentora, wprowadzają
w życie, a na koniec dokumentują na platformie.
Dzięki

zaangażowaniu

nauczycielki

przedsiębiorczości, księdza katechety i jednej z
uczennic, w „Śląskich” działa wiele projektów.
Tematyka jest bardzo różna i często powiązana z
pasjami pomysłodawców.
Tak jest w przypadku „Wybierz kask a nie
trzask”. Uczniowie klasy pierwszej (elektronicznej)
pasjonują się kolarstwem, ale zauważyli jak wiele
ich rówieśników, a nawet młodszych osób nie
przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa i
nie jeździ w kasku. Postanowili więc stworzyć
kampanię skierowaną do najmłodszych, by od
dziecka promować dobre nawyki i zachęcać do
bezpiecznej jazdy (można ich znaleźć na
Facebooku: https://www.facebook.com/WybierzKask-A-Nie-Trzask-1827798880660919/).
Dobrymi nawykami zaraża też zespół
„#Reaguj”. Projekt powstał, w celu zwrócenia
uwagi Polaków na problem znieczulicy, o której
coraz częściej się słyszy w mediach. Poprzez serię
filmów, grafik i prelekcji chcą poprawić wiedzę
Polaków na temat pierwszej pomocy (http://

reaguj.eu/aboutUs.html).
Projekty społeczne nie muszą dotyczyć
tylko zdrowia czy sportu-czasem wystarczy
postawić na zabawę w słusznej sprawie. Tak chce
zrobić zespół „OFFNET”, który postanowił
przeciwdziałać
ciągłemu
siedzeniu
przed
komputerem. Planują festiwal ciekawych gier
planszowych i książek, ponieważ jest to ich wielka
pasja i postanowili podzielić się nią z innymi.
Młodzież podejmuje też trudniejsze tematy
związane z
samoakceptacją i
zdrowiem
psychicznym. W technikum, aż dwa zespoły
postanowiły skupić się właśnie na tych kwestiach.
Pierwszy z nich, „Say Smile” rozdaje ludziom
ulotki z motywującymi cytatami i prowadzi bardzo
aktywny fanpage (https://www.facebook.com/
saysmile123/), a drugi zespół- „Martwy Punkt” w
całości postawił na przekaz w social mediach,
ponieważ to tam młodzież spędza najwięcej czasu
(https://www.facebook.com/martwypunkt/).
Ku zaskoczeniu niektórych, w technicznej
szkole można też znaleźć wielu miłośników
historii, którzy pragną przekazać swoją wiedzę
innym. Szczególnie interesujący wydaje się projekt
„Żywa lekcja historii”, tworzony przez pasjonatów

rekonstrukcji okołogrunwaldzkich. Chcą oni „w
pełnym rynsztunku” przybliżać dzieciom w
okolicznych szkołach podstawowych historię
Polski z tego okresu. Inni uczniowie (projekt
„Żydowski ślad. Katowicki pieszy szlak kultury
żydowskiej”) postanowili z kolei połączyć
technologię z historią i tworzą aplikację, która ma
pokazywać pieszy szlak po Katowicach,
6
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obejmujący najważniejsze ślady obecności Żydów
w stolicy Śląska.
Na samych Katowicach skupiają się
uczniowie z zespołu „Zamalują złą przeszłość”
którzy pragną upiększyć swoje miasto. Uważają
oni, że Katowice to miasto z tradycją i zasadami.
Zespół nie chce pozwolić, aby akty wandalizmu je
oszpecały. Chcą pokazać społeczeństwu, że tego

Marzec 2019

zajmujący się dość nietypowym problem. „TIK?
TAK!” skupia się w swoim projekcie na tikach
nerwowych. Trafia nie tylko do osób, które
wyśmiewają osoby z takim problemem, ale też do
ludzi mających tiki. Zespół pragnie im uświadomić,
że nie są sami i nie powinni czuć się z nimi źle
(https://www.facebook.com/Tik-TAK-Zwolnieni-zteorii-280374395987716/).
Młodzież często myśli też o przyszłości.
Tak robią uczniowie z projektu „Ocalić od
zmarnowania”, którzy chcą swoim rówieśnikom
uzmysłowić, że niedługo będą zarządzać własnym
gospodarstwem domowym, a co za tym idzie
samodzielnie planować zakupy i gospodarować
żywnością. Ich celem jest pokazanie jak robić to w
racjonalny sposób, by marnować jak najmniej
jedzenia.

typu zachowania są złe i niedopuszczalne i
zamalować to, czego dopuścili się inni, aby
podtrzymać piękny w swojej oryginalności wygląd
miasta.

Sporo uczniów uwrażliwionych jest też na
potrzeby innych. Na przykład projekt „Młode ręce
łączy serce” obrał sobie za cel pomoc dzieciom z
domów dziecka i świetlic środowiskowych poprzez
organizację spotkań grupowych, dających frajdę z
nauki oraz wprowadzających dobrą atmosferę,
której dzieciom często brakuje. Uczestnicy
olimpiady pragną pomagać nie tylko ludziom, ale
też zwierzętom. Taką grupę docelową wybrał
projekt „Feed & Take”, który chce wesprzeć
zbiórką pieniędzy zagrożone zamknięciem
schronisko w Mysłowicach.
W Śląskich Technicznych działa też zespół

Na koniec najdłużej działający projekt!
„Grażyna Biznesu” powstała rok temu i od tego
czasu jej członkowie wciąż starają się przekonywać
swoich rówieśników jak ważne są świadomość
ekonomiczna i umiejętność oszczędzania. Na
swoim fanpage’u publikują ciekawe infografiki,

sposoby na oszczędzanie, a także autorski mini
serial o losach Grażyny i Janusza (https://
www.facebook.com/grazynabiznesu.2018/).
Emilia Kaczmarek 3C
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Wywiad z liderami projektów społecznych organizowanych przez
uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
1.Co zainspirowało Was do zorganizowania projektu o takim temacie?
Wojtek Kołodziej ( „Młode Ręce Łączy Serce ): Nasz zespół składa się głownie z wolontar iuszy
czynnie biorących udział w organizacji różnych biegów, imprez, a także pomocy dzieciom z świetlic i
domów dziecka. Spędzaliśmy wiele czasu na pracy z potrzebującymi. Często zgłaszali się do nas
kierownicy placówek, w których pomagaliśmy, z prośbą zorganizowania zajęć dodatkowo wzbogacających
ofertę wychowawczą i wspierającą młodych w dążeniu do nowego życia. Postanowiliśmy porozmawiać o
tym pomyśle z dziećmi i okazało się, że są bardzo chętne na takiego typu inicjatywy. Od tego wszystko się
zaczęło.

Emilia Kaczmarek ( “Grażyna Biznesu” ): Kiedy szukaliśmy pomysłu na projekt, spotykaliśmy się
głównie w knajpach- mieliśmy więc coraz mniej pieniędzy, ale wciąż brak pomysłu. Kiedy po raz kolejny
narzekaliśmy na nasze puste portfele, olśniło nas- czy każdy nastolatek ma z tym problem? Zaczęliśmy
grzebać w internecie i okazało się, że z oszczędzaniem Polacy są bardzo na bakier. Podobnie z ogólną
wiedzą ekonomiczną. „Grażyna Biznesu” przewijała się jako mój pseudonim, więc koncepcja właściwie
była gotowa.
Szymon Stencel (“Wybierz Kask, A Nie Trzask” ): Wielu z nas zauważyło podczas wakacji, że dużo
młodych jeździ na rowerze bez kasku. Własne doświadczenia, jak i obserwacje poczynione wśród
znajomych dawały sygnał, że jest problemem jazda bez kasku przez młode pokolenie.
2.Czy uważasz, że taki rodzaj nauki jest bardziej efektywny niż typowe lekcje w ławce?
Wojtek: Zdecydowanie. Mamy możliwość przekonania się na własnej skórze, jak to jest zorganizować i
przeprowadzić od podstaw projekt społeczny. Możemy zorganizować reklamę społeczną, wydarzenie,
zbiórkę charytatywną lub stworzyć nowe narzędzie technologiczne. Oprócz tego "Zwolnieni z teorii"
pozwalają "Starszym Wilkom" na wcielenie się w rolę ambasadora oraz mentora, co umożliwia zyskanie
dodatkowego doświadczenia w zarządzaniu ludźmi i organizacji spotkań.
Emilia: Na pewno jest to inny r odzaj nauki, ale też inny rodzaj nauczanych rzeczy. Zaryzykuję
stwierdzeniem, że historii byśmy się przez praktykę nie nauczyli. Ale udział w olimpiadzie na pewno
rozwija, ale przede wszystkim daje dużo większą satysfakcję niż kolejna dobra ocena.
Szymon: Zdecydowanie, w naszym pr zypadku, kiedy pr zekazujemy wiedzę tak młodym osobom jak
uczniowie klas 1-4 to mamy nawet wrażenie, że one po części liczą na jakiś inny rodzaj prowadzenia zajęć
niż klasycznie w ławkach.
3.Czy szkoła wspomaga działanie takich akcji/projektów i jaki stosunek mają do tego nauczyciele?
Wojtek: Oczywiście szkoła, jak i nauczyciele są dumni z tego, że uczniowie podejmują się tego typu
inicjatywy. Jednak wszystkie działania podejmowane w ramach projektu muszą zostać zaplanowane i
zrealizowane przez uczestników. Szkoła oraz nauczyciele pełnią rolę wspomagającą, podtrzymują nas na
duchu, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni.
Emilia: Realizując „Grażynę” w zeszłym roku szkolnym, mieliśmy pewne obawy, by udawać się do
nauczycieli. Zwalniała nas nasza wychowawczyni, ale zawsze za potwierdzeniem rodziców. Nie
chwaliliśmy się przesadnie tym, co robimy, bo olimpiada była wtedy jeszcze dość anonimowa. W końcu
odważyłyśmy się i pochwaliłyśmy się na przedsiębiorczości naszym projektem- odzew był tak pozytywny,
przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Myślę, że w tym roku cała szkoła jest pozytywnie nastawiona
do projektów. Pani prof. Anna Komoniewska zdecydowanie ułatwiła nam realizację, ale co istotniejszeciągle wspiera każdego z uczestników.
4.Czego nauczyłeś/aś się poprzez zaangażowanie się w taki projekt? Jakie wartości wniósł on do
twojego życia?
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Wojtek: Na pewno jako kier ownik nauczyłem się jak zorganizować i zmotywować innych członków
grupy do działania. Jest to nie lada wyzwanie, które wymaga od człowieka koncentracji, skupienia. Cały
czas powtarzam, że jesteśmy po to, by siebie wspierać, co równocześnie jest czymś w co z całego serca
wierzę. Nie wyobrażam sobie życia, bez ciągle zaskakujących przyjaciół oraz wciągającego wolontariatu.
Emilia: Myślę, że realizacja projektu świetnie uczy wytrwałości, planując, wszystko wydaje się do
zrobienia, ale kiedy przychodzi wcielić to w życie, zaczynają się schody. Jednak przy odrobienie szczęścia i
wsparcia zespołu, udają się naprawdę wielkie rzeczy.
Szymon: Na pewno systematyczności, jednak ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo projekt się
jeszcze nie skończył, ale na pewno mogę powiedzieć na tę chwilę, że właśnie systematyczności i tego, że
nie ma rzeczy niemożliwych.
5. Czy cieszycie się dużą popularnością w szkole oraz poza nią?
Wojtek: Nasz pr ojekt nie jest zbyt popular ny w szkole ze względu na swoją formę, jednak dzięki temu
też się wyróżnia spośród innych. Naszymi odbiorcami są dzieci ze świetlic oraz domów dziecka, więc
głownie skupiamy się na nich. Chcemy coś zmienić w ich życiu. Planujemy dotrzeć do społeczności
lokalnej poprzez stronę na Facebooku, gdzie zamieszczane będą posty na temat problemów dzieci z domów
dziecka i świetlic. Mamy nadzieję, że zachęcimy ludzi do niesienia pomocy.
Emilia: Nie zauważyłam, żeby „Grażyna” wpłynęła jakoś na naszą popularność. Jeśli już, ludzie kojarzą
inicjatywę, nie ludzi, których za nią stoją. Chociaż kiedy w styczniu pojechałam na Program „Jestem
Liderką”, dziewczyny z drugiego końca Polski znały nasz projekt. Pojawiał się temat „Zwolnionych z
teorii”, a one mówiły o „Grażynie”! To było dla mnie niesamowicie budujące!
6. Jak bardzo zróżnicowane jest grono waszych odbiorców, może oprócz rówieśników pojawiły się
osoby starsze?

Wojtek: Nasi odbior cy to osoby w wieku 6-15 lat, więc mamy dość zróżnicowanych podopiecznych.
Każde dziecko posiada inne zainteresowanie. Najbardziej zaskoczył mnie chłopak, który zaczął pokazywać
mi sztuczki magiczne, w końcu obecnie nie jest to zbyt popularne zajęcie. Tak więc krótko mówiąc, nasi
odbiorcy mają różne cechy, zainteresowania, a co z tym idzie potrzeby.
Emilia: Naszą grupą docelową zdecydowanie jest młodzież, ponieważ cały nasz przekaz oparliśmy na
rzeczach im bliskich, ale podejrzewam, że dorośli też śledzą nasz fanpage.
Szymon: Niestety, nie mamy wglądu do wieku wszystkich naszych odbiorców na facebook’u, w szkołach
podczas naszych prelekcji jest dużo osób od nas młodszych, jednak zdarza się, że i nauczyciele zostają
posłuchać.
7.Czy uważasz, że udział w takim projekcie pomoże Ci w karierze, życiu zawodowym?

Wojtek: Br anie udziału w takich akcjach przede wszystkich uczy samodzielności. Musimy zaplanować
działanie, biorąc pod uwagę wszelkie ryzyko, szanse oraz finanse, jakie możemy napotkać na drodze.
Trzeba wyuczyć się umiejętności przewidywania tego, co ma nastąpić. Według mnie jak najbardziej nabyte
umiejętności przydadzą się nie tylko w pracy, ale również w codziennym życiu.
Emilia: Pomoże na pewno certyfikat z zarządzania projektami, który dostaje się po zrealizowaniu projektu.
Myślę też, że dobrze zrealizowany projekt jest czymś, czym można się chwalić przy wielu okazjach- w
aplikacji na studia, podczas rekrutacji do jakiegoś programu czy przy składaniu wniosku o stypendium.
8.Jakie trudności wiążą się ze stanowiskiem lidera takiego projektu?
Wojtek: Lider jest bar dzo odpowiedzialną rolą. Jest jak budowniczy, który ma za zadanie postawić
solidne fundamenty. Zespół jest jak organizm, a członkowie są jego narządami. Jeżeli jedno z nich nie
będzie dobrze funkcjonować, to reszta również nie będzie mogła pracować na 100%. Dlatego tak ważny jest
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lider, by dopinać wszystko na ostatni guzik.
Emilia: Na lider ze spoczywa odpowiedzialność za całokształt, ale wszystkie decyzje podejmujemy
wspólnie, zwykle dyskutując i głosując. Jedyna trudność to ciągła konieczność wychodzenia z inicjatywą,
jeśli mamy chwilowy przestój, ogrom spraw w szkole czy domu, to mamy mniej czasu na wymyślanie
postów czy dobijanie się do nowych partnerów. W takich momentach większość zadań spada jednak na
mnie, co może powodować spore przemęczenie…
Szymon: Tr zeba mieć dużo czasu i cierpliwości, bo partnerzy nie od razu odpowiadają oraz trzeba być cały
czas w kontakcie na wypadek, gdyby ktoś dzwonił albo trzeba było szybko zorganizować kontakt mailowy.
9.Skąd czerpaliście wiedzę i materiały?
Szymon: Nie chcemy zdr adzać naszych źródeł, jednak możemy zapewnić, że są zawsze sprawdzone i
zanim podam jakąś informację, to zawsze sprawdzamy, czy jest prawdziwa.

Emilia: Infor macji szukam wszędzie: zapisuję artykuły, które nawiną mi się w gazecie, korzystam z
internetu, ale zdarza mi się sięgnąć też po stary podręcznik z przedsiębiorczości. Najważniejsze jest, by być
stale otwartym na tę wiedzę i korzystać z wiarygodnych źródeł.
Wojtek: Podejmujemy pr óby uzyskania wsparcia wydawnictwa, któr e wspomogłoby dodatkowo nasze
wydarzenie. Jedna osoba z zespołu uczęszcza od lat na zajęcia taneczne, stąd pomysł na zumbe kids, a drugi
kolega jest totalnym molem książkowym, ciągle coś czyta i znajduje pomysły.
10.Może chcielibyście zaangażować jakieś sławne osoby lub znane organizacje do Waszego projektu?
Wojtek: J est to jedna z tych r zeczy, któr e chcielibyśmy osiągnąć. Może nie w tej edycji, gdyż projekt
potrzebuje wpierw odpowiedniego podłoża organizacyjnego i wsparcia ze strony placówek. Jednak w
następnych edycjach jak najbardziej chcielibyśmy, by dzieci miały szansę spotkania się z celebrytami,
sportowcami, muzykami, politykami czy też youtuberami. Na pewno sprawiłoby im to wiele radości.
Szymon: Tak, star amy się o pomoc takich osób cały czas. Na chwilę obecną pomaga nam Patryk „Rojo”
Rojewski który na swoim youtube ma widownię na poziomie 1 600 000 osób.
11. Czy spotkała Was bezinteresowna pomoc w przygotowaniach lub podczas trwania akcji/projektu?
Wojtek: Uzyskaliśmy możliwość organizacji warsztatów w placówkach bez ponoszenia kosztów oraz
możemy wydrukować plakaty i nalepy w zaprzyjaźnionej drukarni za darmo.
Szymon: Tak, bar dzo nam pomogły i pomagają szkoły, które są chętnie organizują nam możliwość
zrobienia prelekcji.
12.Czy udział w takim projekcie wpłynął na budowanie relacji z innymi ludźmi i czy pomógł
nawiązać nowe kontakty?
Wojtek: Udział w projekcie głównie opiera się na budowaniu relacji z innymi. Dzięki temu możemy
poznać wiele nowych osób, nie tylko podopiecznych, ale również tych, którzy się nimi na co dzień
opiekują. Jest to coś niesamowitego. Serdecznie polecam wszystkim podejmowanie się tego typu inicjatyw.
Życie od razu staję się bardziej kolorowe, kiedy wiesz, że to, co robisz, sprawia radość innym.
Emilia: Na pewno jest mi pr ościej, kiedy jadę na jakieś szkolenie czy program, gdzie pełno jest
zaangażowanych ludzi. Opowiadając o projekcie, często w sposób zabawny, przełamuję lody.
Szymon: Tak, zdecydowanie, nawiązaliśmy kontakty z różnymi firmami i organizacjami, które pokazały,
jak działa całe przedsiębiorstwo, dzięki czemu mamy już naukę na przyszłość.
13. Czy satysfakcjonuje Cię pomaganie innym i jak to wpływa na Twoje nastawienie do życia
codziennego?
Wojtek: Wiele r azy powtar zam, że wolontariat to coś, co już nie jest tylko hobby, tylko częścią mojego
życia. Podczas wypadów poznałem wiele wspaniałych osób, dzięki którym jestem jaki jestem. Cała
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atmosfera pomagania i niesienia dobra wypełnia człowieka pozytywną energią i przekonaniem, że jednak
to, co się robi komuś może sprawić przyjemność.
Szymon: Tak, bar dzo lubię pomagać i mieć możliwość wpływu na otaczający nas świat.
14.Co chciałbyś/aś przekazać swoim rówieśnikom i w jaki sposób zachęcić ich do aktywności
społecznej?
Wojtek: Chcę Czytelnikom przekazać, że cokolwiek, co się złego wydarzyło w Twoim życiu, nie musi
oznaczać, że nie możesz się zmienić. To ty decydujesz, czego chcesz i jaki będziesz. Nie pozwól, by
przeciwności losu spowodowały, że nie będziesz czerpał radości z tego, co kochasz.
A co do podejmowania działań jako wolontariusz nie trzeba nic więcej mówić. Wystarczy zobaczyć
uśmiech oraz łzy w oczach dziecka, które cieszy się z tego, że jesteś zawsze, kiedy Cię potrzebuje i jest ci
za to niezmiernie wdzięczne. Dziękuję bardzo za możliwość udziału w tym wywiadzie, dziękuję członkom
projektu "Młode ręce łączy serce", bez których nie udałoby się zorganizować takiej akcji. Życzę wszystkim
z całego serca wielu sukcesów w życiu i doznania natchnienia właśnie takiej pozytywnej energii!
Emilia: Chciałabym przekazać „Grażynę” komuś innemu, ponieważ ja będę mieć maturę na głowie. Raczej
na pewno zrezygnuję też z mentoringu, ale chciałabym wrócić do niego na studiach. W szkole oczywiście
będę służyć radą, ale mam już na oku ludzi, którym mogłabym powierzyć pełną opiekę nad szkolnymi
projektami.
Szymon: Na pewno to, że warto pomagać i nie ma rzeczy niemożliwych i wierzę, że jest chociaż jedna
osoba, której możemy pomóc i będzie nam za to wdzięczna. Pozdrowienia!
Wywiadu udzielili: Szymon Stencel 1B, Wojciech Kołodziej 3C, Emilia Kaczmarek 3C
Wywiad przeprowadziła: Natalia Siodłak 3C
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